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Sammendrag 

Denne masteroppgaven i historie har som problemstilling å finne ut hvordan den kommunale 

avfallshåndteringen i Oslo taklet etterkrigstidens avfallsøkning, nye avfallssammensetning og 

befolkningens flytting fra bykjernen til utkantene av byen.  

Ved å vurdere økonomiske, juridiske og økologiske forhold, viser oppgaven utviklingen og 

prioriteringene for avfallshåndteringen i Oslo gjennom drøyt 30 år. De viktigste funnene i 

oppgaven er at Oslo og store deler av Norge benyttet seg av en deponeringsmetode som egnet 

seg godt til deponering av organisk avfall, men fra om lag 1960 økte andelen papir i 

husholdningsavfallet, samtidig som industrisektoren produserte stadig mer uorganisk avfall. 

Dette gjorde at avfallsdeponeringen ble en tiltagende kilde til forurensning, særlig til vann. I 

Oslo ser det ikke ut til at forbruksveksten gjorde at avfallsvolumet fra husholdningene økte, 

men avfallet endret karakter. Avfallsøkningen kom imidlertid gjennom større mengder 

industriavfall som harmonerte dårlig med deponeringsmetodene i Oslo. Utdatert teknologi og 

infrastruktur for avfallshåndteringen ble ikke fanget opp av lovverket som skulle verne mot 

forurensninger. Et annet sentralt funn i oppgaven er nettopp at forurensningslovverket ikke 

dekket avfallshåndteringen, før Miljøverndepartementet satt ned Resirkuleringsutvalget som 

skisserte et rammeverk for avfallshåndteringen i Norge, som i store trekk ble viktige for 

forurensningsloven av 1981.  
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Forord 

Da jeg begynte på masterstudiet i historie ville jeg skrive en miljøhistorisk oppgave med 

fokus på Oslo. Etter flere gode forslag til temaer og problemstillinger, endte jeg opp med 

avfallshåndtering i Oslo, et tema det er skrevet lite om fra før, noe som gjør at dette er lite 

pløyd mark. Samtidig som avfallshåndteringen i Oslo har gjennomgått store forandringer og 

med det en veldig interessant historie. Fordi jeg hadde minimale kunnskaper om dette feltet 

fra før, har arbeidet vært krevende, men også interessant.  

Det siste året har det blitt mange timer i Oslo byarkiv og enda flere på lesesalen i Niels 

Treschows hus, og sakte men sikkert har masteroppgaven endelig blitt ferdig.  

Den største takken for at dette arbeidet kom i havn, skal veilederen min, Finn Erhard 

Johannessen ha. Han har lest gjennom manus flerfoldige ganger og gitt presise og gode 

tilbakemeldinger. Jeg vil også rette en stor takk til OsloForsk for økonomisk støtte til dette 

prosjektet, det har kommet godt med. Til sist må jeg også takke samboeren min, Pernille, for 

støtte som har gjort at jeg ikke har mistet motet etter alle arbeidstimene med oppgaven. 

 

Håvard Straumsnes 

Oslo, mai 2019 
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1 Innledning 

 

Avfall av ulikt slag er noe som omgir mennesker daglig, overalt i verden. Det er et felt i 

historiefaget det er skrevet lite om, også innenfor bindestrekshistorien miljøhistorie. Siden 

mennesker alltid må forholde seg til avfall, blir det en del av politikken og en del av et steds 

nærmiljø. Hvordan avfall håndteres, henger sammen med befolkningens natur- og miljøsyn 

og videre miljøpolitikk. Slik jeg ser det, er avfall og avfallshåndtering noe mange har 

negative konnotasjoner til. Historisk har avfall vært en byrde og noe man ikke vil bruke så 

mye energi på. Gjerne noe med negativ økonomisk verdi – at man må betale for å kvitte seg 

med det. Det er nettopp denne sammenblandingen av faktorer som gjør dette temaet 

interessant. 

De siste årene har medier, særlig NRK, satt fokus på gamle deponier og gjort dette til et 

aktuelt tema. Gamle avfallsynder har flere steder i landet ført til omfattende 

rehabiliteringsarbeider. I skrivende stund har Oslo kommune bevilget over 300 millioner til 

opprydning av Langøyene i Oslofjorden. Dette var mellom 1908 og 1948 hoveddeponiet i 

Oslo. I dette deponiet har man ikke kontroll på hva som ble deponert i dette tidsrommet. 

Etter hvert som deponiet ble fullt, ble området gresslagt og brukt som rekreasjonsområde. I 

mange år var det gamle avfallet «ute av øye, ute av sinn», før det mellom 2019 og 2021 skal 

sikres for lekkasjer og legges nytt dekke på gressletten.
1
 Dette er langt fra den eneste stedet i 

hovedstaden der bruksarealer er bygget oppå gamle deponier. Også idrettsanlegget på 

Rommensletta
2
 i Groruddalen er bygget på et gammelt deponi, der opprydningsarbeidet 

kostet store summer.
3
 Også deponiet på Stubberud, i Groruddalen, ble vurdert rehabilitert i 

2007, men kostnaden på 500 millioner ble vurdert til å være for stor og avfallet ble liggende 

igjen.
4
 I 2017 slo boligbygg på Skedsmo sprekker og fikk innsig av metangass, som følge av 

at bygningene ble bygget på det ustabile underlaget et deponi er.
5
 Eksemplene på de 

langvarige helse- og miljøbivirkningene avfallshåndtering kan føre med seg, gjør at dette er 

et felt av historien som må utforskes grundigere enn det er gjort til nå.  

                                                 
1
 Hetland og Juven, 2018, 17. juli: Rydder sommerperle for 300 millioner.  

2
 Jeg vil omtale dette deponiet som Rommensletta i oppgaven. I samtiden gikk dette deponiet under flere 

forskjellige navn, for ordens skyld kalles det i denne oppgaven Rommensletta, fordi det er dagens navn på 

området. 
3
 Ergo, 1996, 3. April: Rommen-fyllinga: Giftgassene fjernes 

4
 Skomakerstuen, 2011, 17. november: Ingen plan for giftfyllinger i Oslo 

5
Aasdalen og Gustavsen, 2018, 28. februar: Det vil ta fem år å fjerne søppelfyllingen i Skedsmo  

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/rydder-sommerperle-for-300-millioner-1.14129056
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1.1 Avgrensning og problemstilling 

Det sentrale tema for oppgaven er den offentlige avfallshåndteringen i Oslo, med særlig 

søkelys på deponier og farlig avfall. Ved å se på faktorer som virkningene av 

miljøpolitikken, etterkrigstidens befolkningsvekst, bostedsendring, avfallssammensetning og 

avfallshåndteringsteknologien som var tilgjengelig, skal jeg danne et bilde av 

avfallshåndteringen i Oslo og vurdere hvorvidt den kommunale avfallshåndteringen taklet 

samfunnsendringene i etterkrigstiden i tilstrekkelig grad.  

Aktørene på feltet var i hovedsak underlagt kommunen ved Oslo Renholdsverk. En betydelig 

andel private aktører var likevel bidragsytere på noen av feltene av avfallshåndteringen. 

Kjelsrud gård var en av disse private aktørene og vil til en viss grad tas med i denne 

oppgaven, sammen med flere bedrifter som tok avfallsproblemer i egne hender og med det 

ble en slags privat avfallsaktør. Disse aktørene drev for det meste med håndtering av 

industriavfall
6
 og farlig avfall,

7
 som kommunen ikke hadde noen tilfredsstillende løsning på, 

fordi disse avfallstypene ikke var underlagt tvungen kommunal renovasjon. Selv om det var 

flere private aktører som tok avfallsspørsmål i egne hender, vil oppgaven i liten grad handle 

om dem.
8
  

Kronologisk vil oppgaven starte da den kommunale renovasjonen ble etablert på Stubberud i 

1948. Hovedtyngden av oppgaven vil være på 1960- og 1970-tallet. Med paralleller til den 

enkle praksisen på Stubberud. Mot slutten av 1970-tallet starter «den moderne 

avfallshåndteringen», med oppgradering av forbrenningsanlegget på Haraldrud, øst i Oslo og 

opprettelsen av sorterings- og resirkuleringsanlegget på Klemetsrud i Søndre Nordstrand, 

som etter en lang prosess ble ferdig i 1985.
9
 Oppgavens hovedpoeng er å vise veien frem til 

«den moderne avfallshåndteringen», ved å vise mekanismene som ledet frem til dette. Dette 

                                                 
6
 Industriavfall var, som ordet tilsier, avfall fra industribedrifter, kraftverk laboratorier og håndverksbedrifter. 

Med andre ord er industriavfall et vidt begrep, ettersom industri ikke er ensidig, noe heller ikke avfallet fra 

industrien var eller er. (Halmø,1984: 29) 

 
7
 Farlig avfall, eller spesialavfall og problemavfall som det tidligere het, er avfall som ikke kan inngå i den 

vanlige renovasjonen, på grunn av potensielle helse- og/eller miljøskadelighet. (Halmø, 1984: 102) 

 
8
 Oslo byarkiv (heretter OB): Renholdsverkets arkiv, boks D33 (574.0), mappe-id 1, Generelt, Oslo 

renholdsverk, 23. februar 1949 og AOK, 1976: sak 53  
9
 Torstenson, 1997: 185 og Nøttestad, 2002: 147 
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innebærer juridiske, teknologiske, politiske og vitenskapelige faktorer. Avfallshåndtering 

etter sorteringsanlegget på Klemetsrud med det store fokuset på resirkulering og sirkulær 

økonomi er en oppgave for seg selv, derfor ender denne oppgaven før den nye epoken tar til.  

Oppgaven vil i historiefaget føye seg inn i bindestrekshistorien, miljøhistorie. Hva dette er 

skal jeg vise til i kapittel 1.3.2 og 1.5. 

Avfallshåndteringen påvirkes først og fremst av økonomisk politikk og miljøpolitikk i et 

samfunn. Miljøpolitikken former avfallshåndteringen sammen med økonomiske faktorer. 

Disse faktorene drar ikke nødvendigvis i samme retning. Når jeg skal se på disse to 

elementene, vil jeg vurdere hvorvidt de var motstridende interesser. Å hevde at det var et 

motsetningsforhold mellom miljøpolitikk og miljøvern på den ene siden, og økonomisk 

vekst, som var hovedfokus de første tiårene etter andre verdenskrig, på den andre siden, er 

ikke spesielt kontroversielt. Det har blitt hevdet før. Eksempelvis av Kristin Asdal, som i 

Politikkens natur – naturens politikk, skrev at «naturens» interesser i mange tilfeller sto i 

konfrontasjon mot «fabrikken» og «økonomien». «Naturen» hadde i motsetning til 

«fabrikken» og «økonomien», ingen sterke talerør eller innvirkning inn mot forvaltningen.
10

 

I oppgaven skal jeg vise at avfallshåndteringen fra 1950-tallet til 1970-tallet, ikke hadde den 

nødvendige teknologien, forskningen eller midlene til å ta vare på nærmiljøet og naturen, når 

den ble presset av «fabrikken» og «økonomien» – i alle fall var det slik i første del av 

oppgavens tidsperiode. 

Samfunnsendringene og befolkningsspredningen til Oslos nye bydeler i utkantene av 

bykjernen de første tiårene etter andre verdenskrig, gjorde avfallshåndteringen mer krevende, 

dyrere og ikke minst ble avfallet mer miljøskadelig. Dette gjorde at det måtte gjøres politiske 

grep. Særlig avfallet relatert til industrivirksomhet hadde store virkninger på miljøet. 

Miljøpåvirkningene fra industrien var så store at nytt lovverk ble vedtatt og revidert flere 

ganger, før det utover 1970-tallet baserte seg på økonomi og miljøhensyn og ble samlet 

under forurensningsloven. Det blir naturlig å vise hvor denne politikken kom fra, og hva den 

hadde å si for avfallshåndteringen i Oslo.    

Oppgavens tidsramme har jeg valgt fordi det er fra 1960-tallet miljøvern og miljøpolitikk 

virkelig kommer på den politiske dagsorden. Jeg vil se på hva miljøvern var fra 1950-tallet, 

det var ikke det samme som i dag, men en del av tidsånden. Flere miljøorganisasjoner og 

                                                 
10

 Asdal, 2011:14-15 
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ikke minst statlige miljøforvaltningsorganer, ble etablert på 1960-tallet og var med på å 

forme det som skulle bli miljø- og avfallspolitikken i tiårene som fulgte.  

Problemstillingen jeg setter opp er følgende: Samfunnet endret seg gjennom 1960-tallet, med 

befolkningsvekst i Oslo, særlig i de ytre bydelene. Samtidig foregikk det en endring i 

avfallssammensetningen. Hvorfor tok det så mange år før Oslo fikk en tilfredsstillende 

kommunal avfallshåndtering?  

Herunder er det flere delproblemstillinger som også skal besvares i de enkelte kapitler. 

Hvilke hensyn ble tatt i betraktning da avfallsmengdene økte og fikk andre bestanddeler enn 

tidligere i deponiene på Stubberud og Rommensletta? 

Når kunnskapsbasen om miljøproblemer grunnet deponering økte gradvis mot slutten av 

1960-tallet og starten av 1970-tallet, ble det gjort tilstrekkelige miljøverntiltak da det 

kommunale hoveddeponiet ble flyttet til Grønmo? 

Avfallstypene som økte mest gjennom oppgavens tidsperiode var industriavfall og farlig 

avfall. Hva var årsakene til at disse avfallstypene var preget av dårlig kontroll og 

håndtering?  

1.2 Hva er avfall? 

I det følgende skal jeg forklare begrepet avfall og sette grensene for hva jeg skal ta med i 

denne oppgaven, fra det vidtgående begrepet avfall. Dette er et begrep som i videste forstand 

betyr alle etterlatenskaper fra mennesker og dyr. Som Thomas Hylland Eriksen skrev i boken 

Søppel, blir alt som forbrukes, før eller siden til avfall.
11

 Det blir en altfor vid avgrensning 

for denne oppgaven. 

Går vi helt tilbake til 1800-tallet, ble det ikke produsert særlig mye avfall. De rikes avfall ble 

gjenbrukt av laverestående samfunnsklasser. Dette endret seg med industrialiseringen og økt 

forbruk. Med 1900-tallet kom industrialiseringen, og forbruket økte, det samme gjorde 

avfallsmengdene.
12

 Avfallsmengdene ble etter hvert så store at det måtte gjøres politiske 

grep. Et utvalg satt ned av Miljøverndepartementet skulle se på hva som kunne forbedres i 

avfallsspørsmål og lagde to NOU-er (Norske Offentlige Utredninger). NOU-en fra 1975 

                                                 
11

 Hylland Eriksen, 2011: 7 
12

 Hylland Eriksen, 2011: 8-9 
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utvidet avfallsbegrepet fra den første utredningen i 1973, som hadde følgende ordlyd: 

«Overflødig stoff eller energi fra produksjon eller forbruk».
13

 Dette aspektet ble utvidet med 

et økonomisk aspekt fra 1975. Avfall kunne være stoff uten økonomisk verdi, eller med 

negativ verdi, altså at man må betale for å kvitte seg med det. I utredningen fra 1975 ble også 

avløpsvann og røykgasser inkludert i avfallsbegrepet. Fra dette får man også avfall som 

biprodukt av avløpsrensing og røykrensning.
14

 Samfunnsøkonomisk mente 

Resirkuleringsutvalget at det var nyttig å redusere forbruket av råstoffer og redusere utslipp 

og lagring i naturen. For å oppnå dette mente utvalget at råstofforbruket måtte stagnere, øke 

produktenes levetid og øke resirkuleringsprosenten på avfallet.
15

  

Nå har regjeringen denne definisjonen: 

Avfall er definert som kasserte gjenstandar eller stoff. Gjenstandar som eigaren har intensjon 

om å kaste er også avfall. 

Avfall har utvikla seg til å verte ein ressurs gjennom ombruk og attvinning av materiale. 

Samtidig er det overordna målet at avfallet skal gjere minst mogleg skade på menneske og 

naturmiljø. Det må difor stillast krav til handteringa av avfallet. Det er viktig å drive 

førebygging fordi det er ein stor miljøgevinst i at det oppstår så lite avfall som mogleg.
16

 

 Jeg vil imidlertid ikke ta for meg alt som på en eller annen måte kan kalles avfall. Jeg skal i 

denne oppgaven vurdere den offentlige renovasjonen fra Renholdsverket, derfor vil jeg også 

holde meg til det avfallet Renholdsverket måtte håndtere. Etter hvert som vannklosettene ble 

vanlige fram mot 1960, vil alt som havner der få veldig lite fokus, dette er Vann- og 

avløpsetatens domene i Oslo, selv om slammet ble sendt til Renholdsverket.
17

 Hovedtyngden 

av avfallet Renholdsverket måtte hanskes med, var derimot husholdningsavfall, forretnings- 

og industriavfall og i økende grad utover 1960-tallet, også farlig avfall. Det er disse typene 

avfall oppgaven vil handle om. 

 

 

                                                 
13

 NOU, 1975:52: 13 
14

 IBID 
15

 NOU, 1975:52:16 
16

 Regjeringa.no, 2014, 26. november: Avfall 
17

 Vann- og avløpsetaten, 2018: Vann- og avløpsetaten 
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1.3 Forskningsstatus 

1.3.1 Avfallshistorie 

Avfallshåndtering er et felt det er skrevet lite om i det norske historiefaget, noen arbeider er 

det likevel. Inge Torstenson har skrevet boken, Fra nattmann til renholdsverk, det er 

Renholdsverkets jubileumsbok fra 1997, den har mange interessante referanser, men den tar 

for seg 1000 år og går, på grunn av det lange tidsrommet, ikke noe særlig i dybden og har 

derfor ikke den helt store vitenskapelige verdien. Tilsvarende jubileumsbøker finnes for 

renholdsverkene i Trondheim og Bergen også. Ellers er det i Norge skrevet svært få 

historiefaglige arbeider om avfallshåndtering. Dette betyr at store deler av litteraturen til 

denne oppgaven er hentet fra andre fagfelt, der finnes det mange forskningsrapporter og 

artikler fra ulike deponier, innenfor fagdisipliner som geologi, kjemi og biologi. Disse sier 

noe om hva som ligger i deponiene og miljøkonsekvensene deponiene har og har hatt. Noen 

av disse er rapporter fra Avfall Norge eller laget til Avfall Norge. Ellers har både Norsk 

Institutt for Vannforskning (NIVA) og det tidligere Statens Forurensningstilsyn (SFT) laget 

eller bestilte rapporter fra andre istitusjoner om Oslo-deponienes tilstand, særlig etter 

Miljøverndepartementets opprettelse i 1972. NIVA var en viktig brikke i kartleggingen av 

vannforurensningene deponier sto for med sine rapporter. Sammen med SFT og Norges 

Geologiske Undersøkelse (NGU)s kartlegging av jordforurensning fra gamle deponier i 

Oslo.
18

 Et siste viktig forskningsmiljø i Norge, var utvalg for fast avfall (UFA). Dette 

utvalget samlet sammen 115 forskningsrapporter og utviklingsprosjekter som ble satt 

sammen til en lærebok for avfallshåndtering i 1984, hetende Fast avfall.
19

 

I USA finnes det derimot et godt utvalg tidsskriftsartikler, ikke bare miljøhistoriske, men 

også rettet mot avfallshåndtering. Blant annet Martin Melosi som tar for seg 

avfallshåndtering i Houston og skrev litt om controlled tipping som var samme 

deponeringsmetode som ble brukt i Oslo. Deponeringsmetoden spredte seg til Houston på 

1930-tallet, og ble ansett som den mest økonomiske på 1950- og 1960-tallet, men etter hvert 

som byene vokste og det ble lenger mellom arealene som egnet seg som deponi, ble ikke 

metoden like økonomisk lønnsom og den forsvant.
20

 Et spørsmål som melder seg, er om det 

samme kan sies om situasjonen i Oslo. En lignende artikkel, også den fra USA, What a 
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19
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20
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Waste, skrevet av Adam Diamond tar for seg avfallshåndteringen i Los Angeles gjennom 

100 år. I Diamonds artikkel er det flere sammenligninger som kan trekkes, både på det rent 

tekniske ved avfallshåndteringen, men også synet på miljø og resirkulering.
21

 Også i New 

York er det blitt forsket på deponering av avfall fra slutten av 1960-tallet, der særlig 

byutvidelse og mangel på deponeringsareal sammen med en lite gunstig sammensetning av 

avfallet, ble problematisk i New York.
22

 

I byene Houston, Los Angeles og New York ble det brukt samme deponeringsmetode, 

samtidig som alle artiklene også fokuserer på økonomiske faktorer og miljøhensyn. 

Artiklene inneholder med dette et slags forklaringstriangel med teknologiske-, økonomiske 

og miljømessige forklaringer på avfallshåndteringens utvikling.  

 

1.3.2 Miljøhistorie 

For miljøhistorien som forskningsfelt var det Rachel Carsons bok, Silent Spring, fra 1962, 

som for alvor satt fokus på naturvern og miljøhistorie. I den skrev hun om sprøytemidler og 

deres dødbringende effekter for planter, dyr og i ytterste konsekvens mennesker, og satt 

fokus på menneskers prioriteringer i natur- og økologispørsmål.
23

 Hun var amerikaner og det 

er også der de fleste miljøhistoriske verkene kommer fra. Jared Diamond er en som har gjort 

miljøhistorie til populærvitenskap. Med bøker som Collapse og Guns, Germs & Steel.
24

 Der 

han bruker lange tidslinjer og forklaringsmodellene i stor grad baserer seg på hvordan 

mennesker tilpasser seg klima og miljø. 

I Norge er miljøhistorie et felt som har gått litt under radaren, selv om Hilde Ibsen i 1997 

skrev en innføringsbok, Menneskets fotavtrykk: En økologisk verdenshistorie. I den skrev 

hun, med direkte relevans for prosjektet, at i bysammenheng, er vanntilførselen og hvordan 

byene håndterer avfallet, helt avgjørende for å holde den urbane økologien i balanse. Altså 

en utvidelse av økologibegrepet som tradisjonelt omhandler planter og dyr, til at også byen 
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23
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24
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skal inkluderes i dette samspillet.
25

 Dette er interessante sammenhenger som i liten grad er 

utforsket, i alle fall i norsk sammenheng.   

Kristin Asdal er et navn man ikke kommer utenom i norsk miljøhistorieforskning. Hun har 

skrevet flere bøker og artikler på feltet, særlig politikkens natur – naturens politikk, er 

sentral. Boken handler om hvordan miljøsaken ble politikk. I første kapittel skrev hun om 

aluminiumsverket i Årdal, et av de største industriprosjektene i etterkrigstidens 

industrialisering. I denne boken skrev hun om industriens egenansvar i industrisaker, blant 

annet i forurensningssaker. Det var industrien selv som kontrollerte egne utslipp og bestemte 

i hvilken grad utslippene var miljøfiendtlige eller ikke. Videre skrev hun om 

kunnskapsinnhenting gjennom forskning som blir til politikk. På 1950-tallet var det store 

lokale protester mot aluminiumsverket i Årdal, som ikke førte noen vei fram, fordi 

fluorutslippene gjennom røyken fra fabrikkpipene, ikke ble målt eller stadfestet kunnskap. 

Først da det ble opprettet uavhengige organer for måling av utslippene, ble det formet 

politikk på dette feltet.
26

 Samtidig som de nye kontrollorganene i forurensningssaker kunne 

bestemme hvem som fikk konsesjon til å drive med forurensende virksomhet, gjaldt dette 

bare nye industribedrifter. De gamle fikk altså bare fortsette som før.
27

 

Øyvind Nøttestad har skrevet to bøker om institusjonaliseringen av miljøforvaltningen i 

Norge. I den ene boken, Fra forkynner til forvalter: SFTs historie fram til 1994,
28

 vektlegges 

forløperne til SFT og SFTs rolle for å avdekke ulike miljøforurensninger fra ulike aktører. I 

boken settes det søkelys på de mange miljøforvaltningsorganenes gjennomslag, som sammen 

utgjorde forvaltningen av norsk miljøpolitikk. Den viser også til SFTs rolle i arbeidet med å 

begrense både deponering av avfall og urenset forbrenning av avfall. Nøttestad er også 

hovedforfatter i, Miljøforvaltningen i tidsperspektiv.
29

 Dette er en trebindsserie. Bokserien er 

nærmest en utfyllende tidslinje, som gir en innføring av hendelsene som førte norsk 

miljøpolitikk og -forvaltning i den retningen den tok.  

Når det gjelder miljø- og naturvernorganisasjoners rolle i politiske beslutninger, 

utkrystalliserer Bredo Berntsens bok, Grønne linjer: Natur- og miljøvernets historie i Norge, 

seg. Naturvernforbundet, som mye av boken handler om, og andre lokale 
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miljøorganisasjoner, spiller absolutt en rolle både gjennom aviser, politikere og selvfølgelig 

sine egne medlemmer i miljøvernsaken. Boken plukker ut de viktigste hendelsene på 

nasjonalt nivå, som naturvett!-kampanjen på 1960-tallet, og forteller miljøorganisasjoners 

rolle i disse prosessene.   
 
  

 

1.4 Teori 

Miljøhistorie har ingen klart definert metode eller teori. En viktig del av oppgaven vil være å 

gjøre rede for faktorer som er grunnleggende for videre miljøpolitikk og avfallspolitikk. Et 

godt teoretisk verktøy i denne sammenhengen, er Marion Fourcades teori i Cents and 

Sensibility. Der skrev hun om hvordan ulike kulturer verdsetter naturen i form av penger. 

Hun sammenligner en oljelekkasje i USA og en i Frankrike, og finner ut at de to landene 

verdsetter naturen ulikt i form av hvor mye penger som legges i opprydningsarbeidet.
30

 Hun 

konkluderer med at miljøsynet er kulturelt betinget og man må se på juridiske, økonomiske 

og økologiske forhold for å vise og forklare et lands miljøsyn.
31

 Det er denne 

fremgangsmetoden jeg vil bruke for å begrunne miljøpolitikken i Norge og Oslo spesielt, og 

videre hvordan dette påvirket avfallshåndteringen.  

Den juridiske delen vil i denne oppgaven vil være lovene som hadde noe med 

avfallshåndtering å gjøre, hvorfor disse lovene ble til, funksjonen de hadde og hvilke 

instanser som skulle håndheve dem. Det juridiske rammeverket formet i stor grad hvordan 

avfallshåndteringen skulle fungere i praksis. De juridiske faktorene henger sammen med 

Kristin Asdals teori om hvordan kunnskap blir til lover og politikk, som beskrevet på side 

åtte. Det økonomiske vil i denne oppgaven dreie seg om de økonomiske valgene Oslo 

kommune og Renholdsverket måtte gjøre. Kommunens investeringer i avfallssaker, sier mye 

om hvor prioritert avfall var i kommuneøkonomien. Denne delen av trekanten henger nært 

sammen med det økologiske, som i denne oppgaven i mange tilfeller handler om lokalmiljøet 

til mennesker bosatt i nærheten av avfallsanlegg, luftforurensning og vannforurensning. 

Prioriteringen av disse tre faktorene kan på et vis måle hva natur og miljø er verdt, dette 

teoretiske rammeverket er overførbart når det gjelder avfallshåndtering i Oslo. 

                                                 
30
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Et tidligere miljøhistorisk teoretisk rammeverk var Donald Worsters The Ends of the Earth: 

Perspectives on Modern Environmental History.
32

 Her setter han opp en inndeling av 

miljøhistorisk forskning, med følgende nivåer: et fysisk nivå, dette er studier av naturens 

forandring over tid. Et sosioøkonomisk nivå, som ser på hvordan mennesker utnytter eller 

samhandler med naturen og bruker økonomiske og politiske forklaringsmodeller. I tillegg til 

et ideologisk nivå, der bruker man naturen for å forstå hvordan lover og miljøbevegelser blir 

til på bakgrunn av naturens verdi.
33

 Denne oppgaven vil i Worsters inndeling, falle under det 

sosioøkonomiske nivået og delvis under det ideologiske nivået. 

 

1.5 Metode 

Miljøhistorie har i mange tilfeller brukt metoder som har gjort at fremstillingene har blitt vel 

ensidig i kritikken av samfunns og selskapers måte å utnytte naturen og kun tenke på 

økonomi. Naturen blir overkjørt og bare utnyttet av menneskelige, økonomiske interesser. 

Tydelige eksempler på dette er Donald Worster og Rachel Carson, uten at deres 

konklusjoner på noen måte er feilslåtte.
34

 Dette er en vanskelig balansegang, å gi et riktig 

bilde av ulike organisasjoner og etaters miljøhensyn på den ene siden, og bedriftenes, og 

ikke minst landets behov, for økonomisk vekst og industrialisering som ofte gikk på 

bekostning av miljøet, uten at oppgaven blir for kritisk til økonomisk vekst som en utnytter 

av naturen. Eller på den andre siden, pro-økonomisk vekst som skader miljøet. I oppgaven 

vil jeg bruke mye plass på å se på kommunens beslutninger der økonomi må veies opp mot 

miljø og boforhold.  

Når det gjelder bruken av kildene, vil den i hovedsak være kvalitativ. Det vil si at kildene jeg 

bruker skal tolkes og settes inn den konteksten de hører til. Som Knut Kjeldstadli skrev, må 

et dokument tolkes ut fra opphavsperson og tiden det ble skrevet. Fremstillingen vil også 

bestå av kvantitativ metode der det blir naturlig å sammenligne situasjonen i Oslo med andre 

byer for å gi tallmateriale mening og for å sette avfallshåndteringen i Oslo i en meningsfull 

kontekst. Dette vil jeg gjøre når jeg skal se på avfallsmengdene befolkningen skaper og 

videre hvilken teknologibruk som passer for håndtering av ulike typer avfall. I slike 
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situasjoner vil sammenligning og kvantitativ metode være nyttig.
35

 Det finnes få historiske 

publikasjoner om avfallshåndtering i andre norske byer, noe er likevel skrevet noe i flere 

rapporter og tidsskriftsartikler fra andre fagfelt. Flere utenlandske byer er sammenlignbare 

og jeg vil innom dem når det gjelder teknologiske veivalg. Av utenlandske arbeider finnes 

det mye å velge mellom, særlig fra USA. Som allerede nevnte Adam Diamond, Johansen og 

Salvato, Meed og Wilkie. Artiklene deres viser at teknologien for avfallshåndtering var 

relativt lik i Vesten frem til oppgavens periode, men klimatiske ulikheter, 

befolkningsstørrelse og økonomiske ulikheter, gjør at sammenligning med utenlandske 

forhold ikke alltid vil være like treffende. 

1.6 Kilder 

Kildegrunnlaget til denne oppgaven er rikt. Renholdsverkets arkiv
36

 ligger i Oslo byarkiv. 

Her ligger viktig informasjon vedrørende Renholdsverkets beslutninger og grunnlaget for 

beslutningene. Også i aviser finnes det mye informasjon å hente om avfallshåndteringen, 

både reportasjer om Renholdsverket selv, men ikke minst flere saker om avfallsproblemer 

vinklet fra lokalbefolkningens ståsted, av disse hadde mange av sakene en negativ vinkling. 

Avfallshåndtering er et felt med få positive omtaler, slik var det til de grader innenfor 

oppgavens tidsrom også. Enorme mengder avismateriale ligger digitalisert hos 

Nasjonalbiblioteket. Jeg benytter meg imidlertid i hovedsak av Aftenposten og 

Arbeiderbladet. 

Av de politiske kildene til oppgaven, ligger lokalpolitiske beslutninger hos Oslo byarkiv, i 

form av Aktstykker fra Oslo kommune (AOK). Videre er det flere politiske beslutninger 

tilgjengelige i aviser. Lokalpolitikken, og særlig miljøpolitikken i dette tilfellet, styres ut fra 

statens bestemmelser. I dette tilfelle er mange beslutninger knyttet til 

Miljøverndepartementet, opprettet i 1972. Andre statlige organer som var førende i 

miljøpolitikkens forvaltning var Røykskaderådet, Helserådet, og Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE). Disse organisasjonene spilte viktige kontrollroller for 

avfallshåndteringen og rapportene deres er verdifulle. Rikspolitisk bruker jeg noen av NOU-

ene fra denne tiden, eksempelvis dem fra 1973 og 1975, som brått gikk inn for en svært 
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ambisiøs avfallspolitikk, særlig vedrørende industriavfall og farlig avfall.
37

 Sammen med 

enkelte stortingsmeldinger og stortingsproposisjoner. Disse er viktige normative kilder. 

Renholdsverket fikk ansvar for store mengder farlig avfall, uten nevneverdig gode metoder 

for behandling eller destruering. Særlig Resirkuleringsutvalgets andre og avsluttende 

instilling er en viktig kilde til det normative når det gjelder avfallshåndtering og 

avfallspolitikk.  

 

1.7 Oppgavens oppbygning 

Jeg innleder oppgaven med et bakgrunnskapittel. Der jeg skal vise tre hovedtrekk som la 

premissene for avfallshåndteringen i Oslo og landet forøvrig. For det første skal jeg kort vise 

befolkningens syn på natur og miljø, særlig før «miljøvernbølgen» som kom på 1970-tallet. 

Dette kan overføres til synet på hvordan avfallshåndteringen skulle foregå. For det andre skal 

jeg vise de viktigste miljøvernlovene med innvirkning på avfallshåndteringen. Fra 

sundhetsloven av 1860, som ble styrende i mange år, til forurensningsloven av 1981. Jeg 

skal kort vise hvordan disse ble håndhevet og hvilke svakheter lovene og forvalterne av 

lovene, hadde. Sundhetsloven var den overordnede loven for å holde miljø- og boforhold på 

en akseptabel standard. I takt med den økende industrialiseringen tidlig på 1900-tallet, kom 

vassdragsloven av 1940 som tok sikte på å hindre forurensning av vassdrag fra industrien, 

også denne loven hadde åpenbare svakheter som gjorde at den ble erstattet av lov om vern 

mot vannforurensning i 1970. Også røykforurensning fra industrien skulle begrenses med 

grannelova av 1961. Felles for disse lovene og deres forvaltere, var at de alle hadde indirekte 

innvirkning på avfallshåndteringen. Med andre ord var det ikke noe direkte lovverk for 

avfallshåndtering før forurensningsloven av 1981, med virkning fra 1983.  Noe som virker 

rart med tanke på vannet og avfallshåndteringens rolle i byer, som Hilde Ibsen skrev i 

Menneskets fotavtrykk. Det tredje og siste elementet jeg skal vise i kapittel to er 

befolkningsutviklingen i Oslo. Norge hadde i de første tiårene en stor befolkningsvekst. I 

Oslo økte også befolkningen, ikke i like stor grad som landet generelt, men befolkningen 

flyttet ut av sentrum til nye bydeler og drabantbyer. Dette gjorde at den kommunale 

avfallshåndteringen fikk problemer med tomter til deponering, ettersom større deler av byen 

ble befolket.  
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I kapittel tre skal jeg vise to hovedelementer. Praksisen ved Stubberudfeltet og 

Rommensletta, og deretter vise hvordan avfallet endret karakter. Først, hvordan 

deponeringspraksisen var ved Stubberudfeltet som åpnet i 1948. Kommunen hadde noen 

prinsipper de fulgte for hvorfor kommunens hoveddeponi ble plassert nettopp der. Videre 

hadde Renholdsverket en deponeringspraksis de skulle følge. Parallelt med deponeringen på 

Stubberudfeltet var det en pågående forbruksvekst og ugunstig endring i sammensetningen 

av avfallet. Da deponiet på Stubberudfeltet gradvis ble stengt på starten av 1960-tallet og 

flyttet til Rommensletta, vil jeg stille spørsmål ved metodene som ble brukt i 

avfallshåndteringen. Var de passende for tiden de ble brukt i? Mye tyder på at de gamle 

håndteringsmetodene ikke holdt mål i den nye hverdagen. Det meste avfallet ble på denne 

tiden deponert. Dermed er det betimelig å undersøke hvilke kriterier som ble lagt til grunn 

for plassering og bruk av anlegget på Rommensletta, og var kriteriene dekkende? I disse 

spørsmålene var det flere hensyn som måtte tas. Økonomiske, både transportkostnader og 

etableringskostnader. Deponier var ikke noe mennesker ville ha i nærheten av hjemmene 

sine, derfor er også hensynet til lokalbefolkningen noe som dekkes i dette kapitlet.   

Etter en lang rekke med uheldige erfaringer med avfallshåndteringen i Oslo gjennom flere 

tiår, var Groruddalen nærmest fylt opp med avfall mot slutten av 1960-tallet. Selv om Oslo i 

større grad hadde gått over til forbrenning av avfall etter byggingen av forbrenningsanlegget 

på Haraldrud i 1967, var det likevel et stort behov for deponering av ulikt avfall. Arealene på 

Grønmo ble godkjent som avfallsdeponi i 1965 og tatt i bruk i 1969. Parallelt med 

etableringsprosessen på Grønmo, økte kunnskapen om miljøkonsekvensene deponier 

potensielt kunne føre med seg, særlig vannet som rant gjennom deponiene og dro med seg 

forurensning fra avfallet ut av deponiene. Kunnskapen om sigevann
38

 som slikt vann heter, 

økte gjennom 1970-tallet som en del av kunnskapen om avløpsvann generelt. Derfor ble 

flere av Norges lover for å motvirke forurensning, reformert, uten at de hadde direkte 

påvirkning på avfallshåndteringen. Flere tiltak for å rense og forhindre sigevann ble 

tilgjengelige i årene rundt 1970, uten at så mange av disse ble tatt i bruk i kommunens 

hoveddeponi på Grønmo. Likevel ble det gjort noen tiltak. Hvorvidt disse var tilstrekkelige, 

er kapittel fires problemstilling.  

Kapittel fem handler om farlig avfall. Norges økende industrisektor klarte ikke bruke opp 

alle ressursene den trengte til produksjon av sluttproduktene. Det er kjent at mange industrier 
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har og har hatt tunge luftutslipp og andre hadde utslipp i vassdrag eller hav. Mindre kjent er 

problemene med avfall som ikke gikk opp i røyk eller ble sluppet ut i vannet. Mange deler av 

industrisektoren etterlot seg kjemisk avfall, som hverken produsent, stat eller 

avfallshåndtører hadde teknologi til å gjenbruke eller destruere. Naturlig nok skapte dette 

spenning mellom økonomisk vekst og miljøvern. Problemstillingen i kapitlet er å vise 

omfanget av denne typen avfall og hvorfor det tok lenger tid å få holdbare rammer for 

håndtering av farlig avfall enn for husholdningsavfall. 
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2 Miljø- og avfallspolitikkens 

rammeverk  

Dette kapitlet skal vise tre elementer, som alle tre legger forutsetningene for oppgaven. For 

det første, for å forstå hvorfor avfallshåndteringen var som den var fra 1960, er det 

nødvendig å forstå hvordan det gjennomsnittlige menneske så på natur, miljø og avfall. Dette 

kapitlet skal kort vise dette ved å vise til det som ser ut til å ha vært et miljøsyn, preget av 

estetiske natur- og miljøhensyn. Dette kan overføres til hvordan avfall ble håndtert. 

For det andre, skal dette kapitlet vise til de litt lengre linjene i miljø- og avfallsforvaltningen 

og miljø- og avfallslovene. Lovgivningene i miljø- og avfallssaker la premissene for hvordan 

disse feltene forvaltes og kunnskapsbasen som ble hentet inn. Flere av lovene er sentrale i 

kommende kapitler, det samme kan sies om forvaltningsorganene som ble etablert på slutten 

av 1950-tallet og starten av 1960-tallet, som Røykskaderådet og NIVA i tillegg til de 

allerede etablerte organene NVE og NGU, ble viktige forvaltningsaktører i miljø- og 

avfallslovgivingen. 

Til sist skal jeg forklare hvordan Oslos befolkning, gjennom 1950-tallet og første halvdel av 

1960-tallet, flyttet ut av sentrum til nye bydeler i utkanten av bykjernen. Det ble både flere 

mennesker i Oslo, samtidig som Oslos befolkning i større grad flyttet ut av sentrum og til de 

nye drabantbyene og bydelene i utkanten av byen. Dette gjorde at byens omland som blant 

mye annet ble brukt til deponier, ble mindre tilgjengelig ettersom befolkningen flyttet på seg. 

Felles for alle disse tre elementene var at det formet de ytre rammene for avfallshåndteringen 

i Oslo. 

 

2.1 Hva var natur og miljø verdt? 

Fra de første årene etter andre verdenskrig til miljøvernåret i 1970 og videre utover 1970-

tallet, foregikk det en endring i menneskers forhold til natur og miljø. Hovedlinjene før 1970 

var estetikk, det var lite fokus på naturens betydning som økosystem. «Ute av øye, ute av 

sinn» var gjennomgående. At omgivelsene så fine ut var viktig. Dette gjaldt også i 1970, 

men synet på natur og miljø fikk en dypere forståelse av at menneskelige inngrep i naturen 
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kunne få vidtgående konsekvenser. Noe retorikken i miljøåret viste. I 1970 ble Europas 

miljøvernår avholdt. Dette har i ettertid blitt sett på som et miljøpolitisk skille. Året ble 

behørig markert i Norge, med Olav Gjærevoll i spissen for Ressursutvalget, Gjærevoll skulle 

to år senere bli verdens første miljøvernminister.
39

 Gjærevoll var spesielt opptatt av å utvide 

begrepsbruken rundt naturens ressurser. I Norge var det før miljøvernåret snakket om 

teknikk og økonomi, men fra miljøvernåret, måtte også det nye ordet, økologi, med i 

beregningene. Det ble satt fokus på at verden hadde begrensede ressurser.
40

 I miljøvernåret 

ble det formet en ny naturvernlov, rettere sagt en utvidelse av loven av 1954, som ble sett på 

som for snever. Gjennomgående for loven var at naturen ikke skulle utarmes ved 

menneskelige inngrep. Det skulle tenkes bærekraftig i alle sektorer.
41

 Dette er en klar 

normativ endring fra hvordan den økonomiske politikken ble praktisert. Et klassisk 

eksempel, er hvordan industrien overkjørte miljøet i Årdal. Kristin Asdal skrev om 

aluminiumsindustrien i Årdal i Politikkens natur – naturens politikk. Oppstarten for 

aluminiumsproduksjonen i Årdal var i 1948, og allerede i 1951 var situasjonen kritisk for 

både mennesker, dyr og skog. Aluminiumsproduksjonen førte med seg store fluorutslipp 

som dyrene fikk i seg gjennom plantene de spiste og ble syke og døde. Industrien selv nektet 

for at det var noen korrelasjon mellom utslippene og de døende dyrene. Det fantes ikke noe 

organ som kunne bryte inn og gi en objektiv vurdering av saken. Industrien hadde selv 

forurensningskontrollen i egne hender. En sak som av Vårt Land ble karakterisert som «et 

industrihelvete».
42

  

 

Miljøvern og synet på naturens verdi er begrep som har endret seg med tiden og er i stadig 

endring. I det kommende delkapitlet, skal jeg vise at det skjer et skifte i synet på miljøet 

gjennom 1960-tallet. Dette tydeliggjøres ved å vise til miljøsyn før 1960 og endringene 

gjennom 1960-tallet. I arbeider som tar for seg perioder før 1960-tallet, dukker utrykket «ute 

av øye – ute av sinn», eller «out of sight, out of mind», ofte opp.
43

 Mot slutten av 1960-tallet 

kommer tanken om resirkulering og en sirkulær økonomi, opp i dagen. Og ikke minst 

miljøprinsippet forurenser betaler utover 1970-tallet, forankret i NOU 1975:52 og 

Stortingsmelding 44. Forurenser betaler er et prinsipp som innebærer at alle forurensninger 

blir en kostnad og denne kostnaden skal dekkes av aktøren som forurenser. Det skal være en 
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kostnad på lik linje som produksjonskostnader.
44

  Samme utvikling i miljøtankegang blir 

ifølge Marion Fourcade tydelig på tvers av landegrenser, selv med ulike kulturer. Miljøsyn 

er i seg selv et lite brukt begrep, men det blir brukt her, av mangel på noe annet dekkende 

begrep. Marion Fourcade skrev at det er vanlig å målet miljøets verdi, om det er i en by, 

skog eller i vannet, opp mot penger.
45

 Det er lite oppsiktsvekkende ved det, penger er tross 

alt midlet vi verdsetter mye annet med. Denne delen skal vise at miljøsynet har endret seg, 

og er stadig i endring. 

 

2.1.1 Miljøsynet i Oslo 

I Oslo og landet for øvrig handlet etterkrigstidens første tiår om økonomisk vekst, mer fritid 

og med mer fritid - også noe å gjøre i fritiden. I Oslo kjøpte kommunen opp store 

skogsområder i Nordmarka, i hovedsak for å hindre utbygging i nærheten av 

drikkevannskilder, men også for å sikre allemannsretten. Kommunen hadde allerede før 

krigen kjøpt noen av stuene og setrene i Marka. Vi ser av dette en form for miljøvern. 

Markagrensa var en endelig grense for bygging, på den ene siden av den var byen, og på den 

andre skulle være friluftslivets domene. Områdene i Marka og i Oslofjorden skulle brukes til 

rekreasjon. Om vinteren skulle det legges til rette for skigåing og om sommeren for bading i 

Oslofjorden. Særlig skigåing i Marka ble en identitetsmarkør for Oslofolk, særlig i Oslo-

vest. Argumentene ble ikke lagt fram som argumenter for naturens beste, men kom for å 

gjøre den menneskelige tilværelsen bedre. Natur og friluftsliv ble brukt kommersielt som 

blant annet postkort.
 46

  

I prosessen med å gjøre Marka til en identitesmarkør, oppsto det i alle fall ett paradoks. 

Kommunen ville bygge ut kraftledninger gjennom Nordmarka, det skapte imidlertid bred 

folkelig motstand. Bredo Berntsen skrev i Grønne linjer, at det rett etter krigen ble lagt frem 

planer om kraftledninger gjennom Nordmarka. Dette førte til store protester fra Oslofolket i 

1946 og 1947.
47

 Kommunen trakk seg imidlertid ikke på kraftsaken og gjennomførte planene 

med kraftledninger gjennom Nordmarka, men gjorde likevel senere Marka til den 

identitesmarkøren den ble.
48

 Det ser ut til at kraftlinjesaken brakte med seg stor motvilje mot 
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store naturinngrep blant Oslobeboerne, og at vern av rekreasjonsområder ble en viktig 

politisk sak for kommunen, men ikke på bekostning av energi til byen. Av dette kan det leses 

at natur og vern av den for menneskets bruk var viktig, men ikke de gangene dette kom i 

direkte konflikt med energi og økonomisk vekst. En annen ting det er verdt å merke seg er at 

dette er en av de første store sakene der industri og økonomi blir satt opp mot naturen selv.  

Årsakene til ønsket om fredningen av Markagrensen var i hovedsak for å sikre 

drikkevannskvaliteten i tillegg estetiske miljøhensyn. Det ville oppleves som stygt å ha 

kraftlinjer tvers gjennom Marka, selv om kraftledningene i seg selv gjør liten skade i miljøet. 

Naturvernet var i hovedsak estetisk fram til slutten av 1950-tallet. I 1954 kom 

naturvernloven, den sa at områder kunne fredes på grunn av vitenskapelige, historiske og 

estetiske årsaker. Derimot valgte utvalget som skulle forme lovforslaget, å se bort ifra 

sosiale årsaker, med det menes fredning av områder for allmenhetens ferdsel.
49

 Det estetiske 

aspektet ser ut til å ha vært det viktigste også i utformingen av naturvernloven. Hva dette 

skyldtes, er usikkert. Naturen isolert hadde ingen særlige sterke stemmer. En av årsakene kan 

være mangel på forskning og kunnskap om økologi. Som Kristin Asdal presiserer, behøvdes 

forskning og kunnskap for å få politisk gjennomslag mot noe så mektig som 

industrisektoren. Ettersom industrien kontrollerte seg selv, som ved aluminiumsverket i 

Årdal, ble det i den saken ikke gjort forebyggende tiltak eller utbetalt erstatning til de 

skadelidende før vitenskapen fikk innpass i miljøskadesaker.
50

 Kunnskapen om økologi var 

langt fra den vi har i dag. Begrepet i seg selv var ikke særlig mye brukt før utpå 1970-tallet.
51

  

For øvrig var det ikke bare Markasaken som preget miljøengasjementet de første tiårene etter 

krigen. Forsøpling av bybildet, i tillegg til den usynlige forsøplingen under bakken eller 

vannoverflaten, ble utover 1950- og 1960-tallet et økende problem. Illustrerende i denne 

sammenhengen er bilvrakene som lå igjen langs Oslos gater. I 1960 ble restriksjonene på 

bilsalg opphevet, og privatbilismen økte. Fra frislippet i 1960 til 1964 ble antallet privateide 

biler doblet i Norge.
52

 En følge av dette var et økende antall utraderte biler. Det fantes ingen 

god løsning for gjenbruk av bildeler eller destruksjon av disse bilene som ble stående forlatt i 

bybildet. Igjen var det estetiske hensyn som gjorde at det skjedde en reaksjon på det økende 

problemet. Løsningen var imidlertid ikke bærekraftig i lengden. Politiet tok hånd om bilene 
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som kunne være salgbare på auksjon, det utgjorde imidlertid bare et fåtall av de herreløse 

bilene. De resterende tok Renholdsverket seg av og la i deponiet på Rommensletta.
53

 

Parallelt med dette økte dugnadsånden i byen. Som Inge Torstenson beskrev i, Fra nattmann 

til renholdsverk. Lokale velforeninger som Akerselvas Venner tok tak i opprydningen av 

Akerselva og tok med seg etaten Tilsynsrådet for byens utseende og etter hvert ble det dratt i 

gang store opprydningsaksjoner og en sterkere moral vedrørende forsøpling generelt.
54

 Dette 

var ikke en trend spesiell for Oslo, store deler av landet sluttet opp om en moralsk endring i 

forbindelse med forsøpling. Dette kulminerte i blant annet den statlige kampanjen, Bruk 

naturvett!. Kampanjen ville bekjempe ødeleggende forsøpling av landet. De spilte på at 

tilgrisingen var et estetisk stygt syn, noe som ikke er oppsiktsvekkende, men miljøsynet 

tiårene før og rundt 1960, stoppet ved det estetiske. Gradvis kom også erkjennelsen av at 

forsøplingen kunne være til skade for mennesker og dyr. Bruk naturvett!-kampanjen fikk 

landsdekkende oppmerksomhet og folk forsto i større grad at forurensningsproblemer kunne 

føre til helseskader. Og ikke minst en forståelse av økologiske prosesser, at inngrep i naturen 

kan få ringvirkninger.
55

       

Selv om forurensning og vern av naturen for naturens skyld ikke hadde særlig politisk 

gjennomslag på denne tiden, betød ikke det at det ikke fantes helt tydelig forurensning. De 

foregående eksemplene var ofte dugnadsbaserte. De store sakene ble i høy grad uberørte i 

politikken. Eksemplene på forurensning fra avfall, industri og private husholdninger og 

bedrifter, finnes i hundretall. Derfor skal jeg i det følgende vise til hvordan miljøsaken ble 

institusjonalisert og deretter vise hvordan dette gjorde utslag for miljøpolitikken.  

 

 

2.2 Institusjonalisering av natur- og miljøvern 

I det følgende skal jeg gjøre rede for hvilke institusjoner som har vært viktige for 

miljøpolitikken som har blitt ført i Norge, som igjen la premissene for avfallspolitikken og 

ikke minst som kontrollorganer i avfallshåndteringen. Flere av disse institusjonene er 

sentrale i oppgaven og trenger en forklaring. Det vi i dag kjenner som klima- og 

forurensningsdirektoratet, tidligere Statens Forurensningstilsyn, stammer igjen fra vann- og 
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avløpskontoret i NVE og Røykskaderådet.
56

 Disse skal det vise seg at ble viktige for 

utformingen av norsk miljøpolitikk og -lovverk, før prinsippene forurenser betaler og 

resirkulering kom i andre halvdel på 1970-tallet. 

 

Før opprettelsen av SFT, NIVA og Røykskaderådet, var miljø- og renslighetsansvar lokalt 

forankret gjennom kommunale helseråd, hetende sundhetskommisjonen før 1924. Helserådet 

var ansvarlige for den alminnelige helsetilstanden i kommunen. De skulle styre etter 

sundhetsloven av 16. mai 1860.
57

 En lov som i paragraf 3 legger premissene for 

Sundhetskommisjonens og senere Helserådets mandat. Dette lovverket ble for øvrig også 

styrende i den, på mange måter, fraværende avfallspolitikken fram til midten av 1970-tallet, 

selv om det kom nye lover som fikk innvirkning på avfallshåndteringen, ble dette den 

viktigste bærebjelken. Kommisjonens mandat var å sikre tilfredsstillende boforhold for 

befolkningen, gjennom å sikre tilstrekkelig drikkevannskvalitet, boforhold med akseptabel 

renslighet, lys og luft.58
  Loven som helhet tok sikte på å skape et slags «sunnhetspoliti», der 

smittevern var øverste prioritet. Denne loven og lignende lover i Europa for øvrig, kom i 

kjølevannet av industrialiseringen og sykdommene som fulgte. Det ble fastlagt hygieniske 

rutiner gjeldende avfall, praksis på sykehus, forbedret drikkevannskvalitet, vaksiner og enda 

flere tiltak, over store deler av Europa.
59

  

 

Videre ble det som nevnt vedtatt flere nasjonale lover som påvirket avfallshåndteringen. 

Disse ble senere omformulert på grunn av sine begrensninger. Jeg skal trekke frem de 

viktigste, vassdragsloven av 1940 og grannelova av 1961. 

Vann- og avløpskontoret, underlagt NVE, var håndheverne av vassdragsloven av 1940.
60

 

Vassdragslovens primærfunksjon var bestemmelser gjeldende eierskap av vassdrag, der 

grunneierlover kanskje var de viktigste punktene.
61

 Loven hadde også paragrafer om vern 

mot vannforurensning fra industrien som paragraf 48, som gjorde det tydelig at det ikke 

skulle slippes ut vannskadelige «ting» - som lovteksten var formulert, ut i vassdragene.
62
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Loven gjorde at bedrifter måtte søke om konsesjon for å slippe ut «ting», i stor grad 

avfallsprodukter fra treforedlingsindustrien, i vassdragene. Den sier imidlertid lite om utslipp 

direkte i sjøen eller til grunnen og på sikt i vassdrag, grunnvann eller sjøen. Eksempelvis 

vann fra deponier. Avfallsdeponier inneholder i seg selv vann og får tilsig fra nedbør. Vannet 

i deponiene vasker ut biologiske og kjemiske stoffer fra avfallet. Dette sigevannet er ofte 

forurenset og kan videre føre til forurensning av resipienter og grunnvann. Slike forhold ble 

ikke dekket av vassdragsloven. 

 

Nettopp at loven bare omhandlet vassdrag, ble et stort miljøpolitisk tema fram til 

vassdragsloven ble avløst av Lov for Vern mot Vannforurensning i 1970.
63

 Vassdragsloven 

var ikke en lov og konsesjonsordning med stort trykk de første årene, og tillatelse ble gitt til 

nesten alle. Utover 1960-tallet økte trykket på vann- og avløpsetaten, flere konsesjonssaker 

kom inn samtidig som forskningen fra NIVA fikk større omfang og forskningen ble mer 

presis, og med det et bedre grunnlag for avgjørelser i konsesjonssakene. Dette organet og 

forskningen på vannkvaliteten var en av forløperne til miljøpolitikken i årene etter.
64

 

 

Den andre viktige forløperen til miljøpolitikken og miljølovverket i Norge, var 

Røykskaderådet som skulle forvalte grannelova. Røykskaderådet ble formet på bakgrunn av 

aluminiumsproduksjonen i Norge og spesifikt virksomheten i Årdal. Aluminiumsproduksjon 

var et stort satsningsområde i Norge i etterkrigsårene, men problemene med produksjon av 

aluminium var i aller høyeste grad tilstede, som beskrevet på side 16. På bakgrunn av denne 

saken krevde Stortinget at Regjeringen fikk noe gjort med denne skadelige røyken. 

Røykskadekomiteen ble opprettet i 1956. Denne komiteen fant det nødvendig med et 

offentlig tilsynsorgan og en konsesjonsordning for å minske røykplagene. Røykskaderådet 

skulle orientere seg etter grannelova som kom i 1961.
65

 Loven hadde en egen paragraf (§19) 

og konsesjonsordning for forurensende industri. Paragrafen lød som følger: «Virksomheter 

som sprer røyk, gass og støv m.v til genanse for sine omgivelser, skal ikke kunne settes i 

gang uten tillatelse fra kongen.»
66
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Denne loven og kontrollen fra Røykskaderådet gjorde at det ikke lenger var fritt fram med 

utslipp i lufta fra industrivirksomheter. Likevel fanget ikke grannelova, vassdragsloven og 

kontrollorganene Røykskaderådet, NIVA og NVE opp alt den miljøfiendtlige industrien 

brakte med seg. Blant annet fantes det ikke bestemmelser som sa noe om hvordan 

industriens avfall, som ikke ble sluppet ut i vannet eller brent opp, skulle håndteres. Norge 

hadde ingen lovgivning eller retningslinjer når det gjaldt farlig avfall, før slutten av 1970-

tallet. Heller ikke noen kontrollorganer som kunne skape tall som gjør konkret politikk og 

handling enklere. Dette betød at Norge ved inngangen til 1970-tallet ikke hadde noe lovverk 

for å legge føringene for avfallshåndteringen.  

 

2.2.1 Utredninger med klare miljøpolitiske initiativ  

Ikke før Resirkuleringsutvalget ble nedsatt av Miljøverndepartementet, som i 1973 ga ut en 

NOU (1973:51), ble avfallshåndteringen i Norge et direkte politisk tema. I denne 

utredningen ble det tatt til orde for at avfall i større grad skulle ses på som en ressurs. 

Utvalget mente resirkulering, minimering av avfallsproduksjon og bedre utnyttelse av 

ressursene burde være de viktigste bærebjelkene i avfallshåndteringen i Norge. Dette 

begrunnet utvalget med at resirkulering minsket forurensning og ikke minst ivaretok jordens 

ressurser.
67

 Et standpunkt som var helt i tråd med Ressursutvalgets konklusjon i 1971 og en 

bekymring på denne tiden, nemlig at mennesket var i ferd med å bruke opp jordens ressurser. 

Ressursutvalgets mandat var å vurdere hvorvidt utnyttelsen av norske naturressurser var 

bærekraftig eller ikke.
68

 Konklusjonen var tydelig. Utvalget mente det burde opprettes et 

eget departement som fordelte landets ressurser, på lik linje med Finansdepartementets 

fordeling av landets økonomi.
69

 Ressursutvalget stilte seg kritiske til Bradfordmetoden som 

ble brukt ved de fleste kommunale deponier, denne metoden førte med seg stor potensielle 

vannforurensninger.
70

  

 

Trenden med frykten for landets naturressurser og gjenbruk fortsatte med 

Resirkuleringsutvalgets andre innstilling i 1975, der synspunktene fra den første innstillingen 

ble videreført med konkrete anbefalinger som innføring av tvungen kommunal innsamling 
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og transport av farlig avfall til egnede destruksjonsfasiliteter og økonomiske fordeler til 

resirkuleringsinitiativ til eksempelvis pant på innlevering av bilvrak, innsamling av papir, 

utnytte matavfallet til dyrefor.
71

  

 

Til sist var Stortingsmelding 44 (1975/76) en viktig milepæl i den norske avfallspolitiske 

utviklingen som endte med tydelig politisk gjennomslag med forurensningsloven i 1981. 

Stortingsmeldingen bygget i stor grad på de nevnte utredningene og fremmet 

Resirkuleringsutvalgets forslag til Stortinget. I Stortingsmeldingen ble det fremmet 

lovforslag om at kommunene måtte sørge for oppsamlingsplasser og transport av farlig avfall 

som ikke kunne legges i de kommunale deponiene, større grad av resirkulering av 

kommunalt avfall og utbedrede deponeringsrutiner for å sikre både menneskelig helse og 

miljø fra forurensning.
72

    

 

2.2.2 Forurensningsloven 

I Odelstingsproposisjonen (Regjeringens lovforslag) til forurensningsloven, ble det foreslått 

en egen forurensningslov som skulle hindre forurensning og vern mot avfall. Selv lov om 

vern mot vannforurensning og grannelova som den gangen var relativt nye, var fra en tid da 

arbeidet med å bekjempe forurensning var i startfasen og var ifølge odelstingsproposisjonen 

allerede utdatert. Dette gjaldt særlig det manglende lovverket vedrørende 

avfallshåndteringen. NOU 1973:51, NOU 1975:52 og Stortingsmelding 44, viste behovet for 

et lovverk for en bærekraftig avfallshåndtering og anbefalingene fra utredningene og 

stortingsmeldingen ble lagt til grunn i den nye loven.
73

 

Hovedmålene med loven var å samle alle forurensningslover og forskrifter under ett lovverk, 

og ikke forskjellige lover med forskjellige forvaltende instanser. Den skulle verne miljø mot 

forurensning, redusere avfallsmengdene og bedre behandlingsmetodene for avfall og ikke 

minst sikre naturens evne til selvfornyelse, noe som var helt i tråd med NOU-ene.74 Med 

forurensningsloven ble avfallshåndtering for første gang direkte regulert av et lovverk. 
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Loven skulle bygge på økonomiske virkemidler som skulle gi lite forurensende næringer 

økonomiske fordeler.
75

  

 

2.3 Befolkningsøkning og befolkningsutvikling 

Etter andre verdenskrigs slutt, var gjenoppbygning av landet førsteprioritet. Dette skjedde 

gjennom industrialisering av landet. Med etterkrigstidens økende industrialisering hadde 

Norge en fremragende økonomisk vekst, mellom 1947 og 1970 økte BNP i gjennomsnitt 4,7 

prosent hvert år.
76

 

Sammen med industrialiseringen var befolkningsveksten et viktig trekk ved de første tiårene 

etter verdenskrigen. Den første industrialiseringen av Oslo foregikk i stor grad langs 

Akerselva. Men etter hvert som arealene langs Akerselva og i sentrum i stor grad ble utbygd, 

fikk jordeierne i landbruksområdet, Groruddalen en ny måte å tjene penger på. Landeierne 

leide ut eller solgte eiendom til stat, kommune eller private. Disse eiendommene ble særlig 

fra 1950-tallet benyttet til industriutbygging av Groruddalen og spesielt bydel Alna. Området 

rundt Østre Aker kirke var allerede industrialisert til en viss grad allerede i 1950, men i årene 

frem til 1970 ble mange eiendommer langs Alnaelva benyttet til industri, og særlig kjemisk 

industri.
77

 Denne industrialiseringen presset prisene for potensielle deponiarealer, ifølge Inge 

Torstenson.
78

 

Frem til 1948 besto dagens Oslo av to kommuner, Aker og Oslo. Som figur 2.1 viser var 

Oslo før 1948 grovt sett dagens ring to, i tillegg til bydel Sagene. Befolkningen ved 

sammenslåingen av Aker og Oslo i 1948, var 430 000 mennesker, hvorav 130 000 ble 

overført fra Aker til den nye kommunen, Oslo. 1950-tallet førte med seg etablering av flere 

bydeler, som Tonsen, Årvoll og Nordre Åsen, i tillegg til de mest kjente drabantbyene på 

Lambertseter og Groruddalen. Grunnet både befolkningsvekst og et ønske om å bo utenfor 

bykjernen, men samtidig jobbe i sentrum.
79

 Bakgrunnen for at disse nye bydelene oppsto var 

at befolkningen flyttet ut av bykjernen og inn i de omkringliggende bydelene som tidligere 

hadde utgjort Aker. Særlig bydelene Groruddalen og Østensjøbyen hadde en sterk 
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befolkningsvekstvekst. Mellom 1948 og 1969 økte befolkningen i de to bydelene med 

120 000 mennesker.
80

  

Figur 2.1. Kart over Oslo kommune før sammenslåingen i 1948. Aker var det 

omkringliggende som tilsammen tilsvarer dagens Oslo.
81

 

 

I Østensjøbyen var befolkningen 14 525 i 1949, mens befolkningen i 1959 hadde økt til 

48 180 og en videre økning i 1969 til 78 046 mennesker, altså omtrent en femdobling på 20 

år. I Groruddalen var tendensen lik. Befolkningen i 1949 var 25 810, mens befolkningen steg 

til 67 619 i 1959, før den steg videre til 94 566 i 1969, nesten en firedobling av befolkningen 

på 20 år.
82

 Den overordnede tendensen var at folk flyttet ut av bykjernen, noe figur 2.2 viser. 

I indre sone sank befolkningen fra 301 708 mennesker i 1949, til 203 204 mennesker i 1969, 

dermed sank befolkningen i indre sone med en tredjedel i samme tidsperiode.
83
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Figur 2.2. (tall i 1000) Den blå grafen viser Oslos totale befolkning etter 

kommunesammenslåingen i 1948. De andre grafene viser henholdsvis befolkningen i indre 

sone, det vil si det som utgjorde Oslo før sammenslåingen.
 84

  

Ser vi på landet som helhet, var det også her en signifikant økning i samme tidsrom. I 1946 

ble det født flere enn noen sinne i Norge, hele 70 727. Mange utsatte fødsler som følge av 

andre verdenskrig, mange fruktbare kvinner, samt økt levestandard gjorde at den eksplosive 

befolkningsveksten varte helt til slutten av 1960-tallet.
85

 Dette er av relevans fordi høyere 

befolkning betyr mer avfall og krever bedre infrastruktur for avfallshåndtering, skrev 

Miljødirektoratet i 2019.
86

    

Norges befolkningsvekst førte med seg en omfattende endring av emballering av ulike varer. 

Eksempelvis var det en stor omveltning i overgangen fra melk på glassflasker til melk i 

pappkartonger. 5. februar 1958 gikk Asker, som først i landet, over til enliters-

pappkartonger, resten av landet fulgte etter litt etter litt.
87

 Årsaken var at glassflaskene hadde 

dyrere produksjons- og transport- og resirkulasjonskostnad. Ettersom befolkningen økte, var 

det ingen god vei utenom. Økningen i papiravfall var en av de største utfordringene 

Renholdsverket måtte hanskes med fra 1960-tallet og utover. Samtidig som 

befolkningsøkningen, særlig utenfor bykjernen presset arealer for deponering av avfall 

lenger vekk fra byen. Som en følge av at tomteprisene økte og tvang avfallsvirksomheten 

lenger ut av byen. Dette er det sentrale tema for kapittel tre. 
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2.4 Noen samlende slutninger oppgaven bygger på 

Dette kapitlet har forklart de viktigste ytre påvirkningene for avfallshåndteringen i Oslo. 

Som vist i dette kapitlet, foregikk det en utvikling i synet på naturen og miljøet fra de første 

etterkrigsårene til slutten av 1970-tallet. I første delen av denne perioden ser det ut til at 

naturens estetikk var det viktigste, «ute av øye, ute av sinn» er en ganske dekkende 

karakteristikk av perioden. Som neste kapittel innleder med, kom dette til uttrykk også i 

avfallshåndteringen i Oslo. Det skjedde imidlertid et gradvis skifte i årene rundt 1960. 

Kristin Asdal tilskriver forurensningskatastrofen i Årdal mye av forklaringen på dette skifte 

som innebar kvantifisering av forurensning og vitenskapens nøkkelrolle i tallfestingen av 

utslipp, særlig med opprettelsen av Røykskaderådet og senere grannelova.
88

 Disse 

institusjonene ble pionerer i etableringen av miljøforskning og utbyggingen av norsk 

miljøforvaltning. Flere viktige statlige institusjoner ble opprettet og kunnskapsbasen om 

miljø og konsekvensene av forurensning av miljøet ble stadig utbygget. Noe som førte med 

seg lovendringer i gamle og svært mangelfulle lovverk som sundhetsloven, vassdragsloven 

og senere grannelova og lov om vern mot vannforurensning. Derimot ble det ikke foreslått 

noe lovverk som direkte påvirket avfallshåndteringen før i 1975, vedtatt i 1981 og gjeldende 

fra 1983.
89

  

Sammen med befolkningens flytting til de ytre bydelene i Oslo, var disse faktorene viktige 

premisser for hvordan avfallet kunne håndteres. Befolkningsforflytningen og 

industrialiseringen foregikk i et høyt tempo de første tiårene etter andre verdenskrig, særlig i 

Groruddalen som også ble området i Oslo der byens avfall til sist endte opp. Det harmonerte 

dårlig med deponeringsmetodene Renholdsverket hadde tilgjengelig ved inngangen på 1960-

tallet. Deponering av avfall krevde store arealer. Noe som ble mindre tilgjengelig ettersom 

byens bebyggelse vokste ut av bykjernen og presset deponiene lenger unna sentrum og til 

mindre heldige arealer, både økonomisk og med tanke på bomiljøet i nærheten av deponiene. 

Nettopp dette og endringer i avfallssammensetningen, handler kapittel tre om. 
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3 Groruddalen – Oslos deponi 

 

Dette kapitlet skal drøfte hvorvidt Renholdsverket taklet flere omveltende 

samfunnsendringer i tilstrekkelig grad. Særlig befolkningens flytting til byens utkanter og 

forandringer i avfallssammensetningen, i årene rundt 1960. Dette var problematiserende 

faktorer for avfallshåndteringen. Det er flere momenter jeg skal vise til i dette kapitlet. Først 

skal jeg dra noen lange linjer fra 1930-tallet, da Renholdsverket hentet teknologi fra 

England, som ble brukt frem til våre dager. Samtidig på 1930-tallet, var det debatter 

vedrørende hvilke avfallshåndteringsmetoder Renholdsverket skulle ta i bruk, forbrenning 

eller deponering. Kriteriene for avfallshåndteringen den gangen var økonomi, estetikk og 

hygiene. Debatten om forbrenning eller deponering dukket på nytt opp i starten av 1960-

tallet, men med nye teknologiske momenter. Likevel var debattene veldig like i 

utgangspunktet. De handlet i hovedsak om hvilke metoder som var mest økonomisk gunstig, 

og i likhet med 1930-tallet, var også 1960-tallets miljøhensyn i stor grad estetiske og til en 

viss grad hygieniske. Det mest sentrale poenget og diskusjonen for kapitlet er å vurdere 

hvorvidt teknologien fra 1930-tallet passet med både avfallsmengdene og 

avfallssammensetningen fra 1960-tallet og utover.  

 

3.1 Avfallshåndteringen i Oslo og Aker 

For å hindre forurensning skulle det styres etter sundhetsloven av 1860 og naboloven av 

1887, det fantes imidlertid ikke noe godt apparat til å håndheve disse vage lovene, som 

eksempelvis sa at man måtte redusere luftforurensning, «hvis mulig». Frem til grannelova 

kom i 1961, var dette loven som skulle motvirke forurensning sammen med 

vassdragsloven.
90

 Dette var en lov som i størst grad omfattet industrisektoren. Det var altså 

ikke mye som kunne regulere den kommunale avfallshåndteringen. 

 

Avfallshåndteringen hadde i Oslo før 1932, vært åpen for både private og kommersielle 

aktører. Disse private aktørene tok unna rundt 10 prosent av husholdningsavfallsvolumet. 

Tvungen kommunal renovasjon ble innført i Oslo i 1932. Tvungen kommunal renovasjon 
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innebar at kommunen, gjennom Renholdsverket, var pliktige å rydde opp i den kritiske 

avfallssituasjonen. Kostnadene ble i stor grad dekket med en egen renovasjonsavgift, denne 

avgiften kunne settes så høyt at den dekket alle omkostningene for renovasjonen, men ikke 

høyere.
91

 Siden de private aktørene bare tok seg av omtrent 10 prosent av avfallet, kan ikke 

denne ordningen regnes som noen stor omveltning, men den fastla premissene for fremtiden. 

 

Etter lov av 1928, kunne alle Norges kommuner benytte seg av muligheten til å drive inn en 

renovasjonsavgift, mot at de kommunale renovatørene tok hånd om husholdningsavfallet, 

tømte og renset privetene (utedoer), renset kloakkummer og sto for renovasjon av stallene.
92

 

Denne endringen gjorde at de private aktørene fikk det vanskeligere, noe Aftenposten gikk 

hardt ut mot. Med overskriften «Det aller nyeste kommunale monopol», stilte avisen seg 

kritisk til monopolet som ville fordyre renovasjonen for mange boligområder.
93

  Den 

kommunale renovasjonen innebar imidlertid bare at Renholdsverket tok hånd om 

husholdningsavfallet. Industriavfallet, som vi kan regne med var av langt mindre volum i 

1932, enn utover 1960-tallet da det ble et betydelig problem, men ble i 1932 ikke medregnet 

i den nye kommunale renovasjonen. Dette åpnet døren for avtaler mellom private 

avfallshåndtører og bedrifter. Uten særlig sterk regulering eller kontroll, kunne drive 

virksomheter med mye helse- og miljøskadelig avfall.  

 

I Aker var kommunens renhold ikke underlagt kommunal renovasjon. Der var det private 

aktører som tegnet kontrakter med huseiere og velforeninger. Disse aktørene deponerte i stor 

grad avfall på egne eiendommer, solgte matavfall som dyrefor til bønder og solgte avfall 

som gjødsel. Disse aktørene måtte imidlertid følge de samme estetiske og hygieniske 

standardene som i Oslo, ettersom Helserådet i Aker hadde de samme rammene gjennom 

sundhetsloven.
94

  

 

3.1.1 Det uholdbare 1930-tallet 

Den kommunale renovasjonen ble innført fordi avfallshåndteringen før dette var svært 

kritikkverdig. Også årene etter innføringen av den kommunale renovasjonen var sterkt 
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kritisert av media. Aftenposten skrev eksempelvis i 1933 om fraværet av brislingfiske, fordi 

folk brukte Oslofjorden som søppelkasse, ifølge Oslofjordens fiskerforening.
95

  

Et annet billedlig eksempel, som riktignok var en del av Aker, er Nordstrands avis som i juli 

1934 beskrev «griseriets dal», der stank, godt synlig søppel i skråningene med rottene som 

bodde i dette søppelet.
96

 Eksemplene på mangelfull håndtering av Osloavfallet er mange, og 

stopper ikke med disse aviseksemplene. Disse avisoppslagene viser befolkningen 

slepphendte holdning til avfall, men også en fraværende infrastruktur hos 

renovasjonsaktørene. Den offentlige renovasjonen, gjennom Renholdsverket, var ikke 

velutviklet. Renholdsverket brukte, mellom 1908 og 1948, Langøyene i indre Oslofjord som 

kommunalt deponi.
97

 Teknologien Renholdsverket benyttet på denne tiden var langt fra 

avansert. Avfallet ble kjørt med båt ut på øyene dumpet i mellom dem, til det til slutt ble en 

øy. Tetningen i deponiveggene var imidlertid dårlige og avfallsstoffer har sevet ut i havet i 

senere år.
98

 

 

3.1.2 Teknologiinnhenting, forbrenning eller deponering - kanskje 

begge? 

Ettersom kapasiteten på Langøyene nærmet seg sprengt i 1935 og håndteringsmetodene ikke 

holdt mål, sendte Oslo kommune en kommisjon på studietur i flere europeiske byer som 

London, Burnley, Köln, Bradford, Nürnberg, Berlin, Gøteborg og København. Ny teknologi 

måtte hentes inn. Veivalget sto i hovedsak mellom to metoder. Ny deponeringsteknologi 

eller konvertering til forbrenning av avfall. Studiekommisjonen skulle vurdere alternativene i 

disse byene etter tre kriterier, estetikk, hygiene og økonomi. De ulike modellene hadde alle 

sine positive og negative sider. Prosessen kokte ned til to hovedalternativer, som begge har 

klare paralleller til inngangen av 1960-tallet, da debatten dukket opp igjen.  

Det sterkeste deponeringsalternativet var modellen fra Bradford i England. Slik 

kommisjonen vurderte modellen var den innenfor rammene når det gjaldt estetikk og 

hygiene, om den ble utført korrekt. Samtidig som denne metoden å deponere avfall kunne 
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utjevne kupert terreng, gjenfylle myr- og sumpområder og ikke minst skape gass og varme 

til elektrisitetsproduksjon. Skulle Bradfordmetoden benyttes, måtte den utføres presis for at 

den ikke ble en miljøbelastning.
99

 Metoden gikk i korthet ut på at avfall ble lagt i floer som 

ikke var høyere enn to meter. Deretter skulle floen lukkes med et lag med sand eller leire.
100

 

Da deponiet var lukket ble det skapt deponigasser som både skapte eksplosjonsfare, men 

også utnyttelse av gassene til energi.
101

 Deponigassene, hovedsakelig karbondioksid (CO2) 

og metan (CH4) som skapes ved at organisk avfall brytes ned i en anaerob 

nedbrytningsprosess, der det tilgjengelige oksygenet (O2) forbrukes i celleåndingen og 

erstattes med CO2. Når oksygenet er brukt opp, skaper nedbrytningen flere syrer som 

eddiksyre (CH3COOH), maursyre (HCOOH) og metanol (CH3OH). Dette gjør at 

fuktinnholdet i deponiet får lavere PH-verdi, samtidig som metangassproduksjonen starter.
102

 

Disse prosessene går raskere når bestanddelene i deponiet er organiske. Sagt enklere, var 

denne deponeringsmetoden avhengig av en høy andel organisk avfall for at 

nedbrytningsprosessene skulle virke, slik at uorganisk avfall ikke skulle skape deponigasser i 

mange år fremover. 

Hygienisk skulle metoden være bærekraftig, fordi temperaturen i deponiet var så høy at den 

ikke tiltrakk seg skadedyr, etter at nedbrytningsprosessen av avfallet skapte varme. Det andre 

sentrale estetiske hensynet, lukt, skulle heller ikke utgjøre den helt store plagen som de åpne 

deponiene hadde medført. Et Bradforddeponi skulle dekkes med sand eller jord etter hver 

arbeidsdag for å eliminere luktproblematikken. Ulempene med denne metoden var 

vinterhalvåret og hva kuldegradene kunne gjøre med praksisen. Samtidig var det 

økonomiske aspektet vanskelig å beregne. Mange faktorer skulle inn i et slikt regnestykke, 

som ikke lot seg direkte overføre fra by til by på grunn av ulike geografiske og klimatiske 

forhold.
103

    

Forbrenningsalternativet scoret lavere på både estetikk og hygiene, grunnet sine betydelige 

røykmengder som tidvis var giftig og hele tiden urenset. Økonomisk så denne metoden ut til 

å være mer gunstig og ikke minst mindre arealkrevende, som var grunnen til at avfall i stor 

grad ble forbrent i store byer som London, der tomteprisene var høye. Noe som eliminerte 
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deponering, fordi deponering av avfall krevde store og dyre arealer. På grunn av den 

økonomiske usikkerheten, anbefalte kommisjonen en prøveperiode med begge løsningene.
104

  

 

3.1.3 Deponi, etter inspirasjon fra Bradford 

Kommunen gjennomførte kommisjonens forslag, og Oslo gikk inn for en prøveordning med 

både deponering etter Bradfordmodellen og forbrenning etter modell fra London. 

Prøveordningen ble kortvarig. Forbrenningsmetoden ble ingen suksess. Allerede i 1936, året 

etter, ble det satt en stopper for nye forbrenningsovner til avfall i Oslo. Helserådet i Oslo 

forbød avfallsforbrenning på grunn av det som ble karakterisert som «plagsom røyk» både 

når det gjaldt helsefare og luktplager.
105

 

Med andre ord var det teknologien fra Bradford som sto igjen som den dominerende 

metoden å håndtere kommunalt avfall. Den ble også den dominerende deponeringsmetoden i 

mange tiår, uten de helt store tiltakene.  

 

3.2 Deponering på Stubberudfeltet 

I 1948 var Groruddalen langt fra det tett befolkede området det er i dag. Fra 1948 startet 

avfallsdeponeringen i Groruddalen regissert av Renholdsverket, nærmere bestemt på 

Stubberud.
106

 På den tiden var området lite befolket og bebygd. På figur 3.1 i vedlegg, ses 

området fra et flyfoto fra 1947. Som bildet viser, var det naturlig å regne Stubberud som en 

«verdiløs dalslukt». Bebyggelsen var liten, og dette ble en god grunn til å legge Oslos 

hoveddeponi til Stubberud i 1948. Senere ble Groruddalen tettere befolket og industrialisert, 

særlig bydel Alna ble industrialisert i stor skala, som beskrevet i kapittel 2.3, noe som førte 

til store avfallsmengder fra industribedriftene og en god grunn for at Renholdsverket skulle 

fortsette med Groruddalen som sitt senter for avfallshåndtering, ifølge Inge Torstenson.
107
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Etter sammenslåingen av Oslo og Aker i 1948 var det imidlertid behov for mer enn ett 

kommunalt deponi. Renholdsutvalget skisserte mulighetene for ett deponi sør i byen, ett i 

vest og ett i nord. I likhet med vurderingskriteriene fra kommisjonen som kartla mulighetene 

innen avfallshåndtering i Europa over ti år tidligere, var det estetikk, hygiene og økonomi det 

skulle vurderes etter. I tillegg ser det ut til at nærhet til befolkning ble vektlagt i større grad. 

Slik at lokalbefolkning ikke ble plaget av søl, lyd eller lukt. Av dette kan det leses et visst 

miljøperspektiv, selv om det dreide seg om estetiske hensyn. Samtidig kunne ikke deponiene 

legges for langt fra bykjernen uten at transportkostnadene ble for høye.
108

  Inge Torstenson 

karakteriserte de nødvendige arealene som «verdiløse dalslukt», det vil si arealer uten 

bebyggelse og arealer som ikke inngikk i byutviklingen. «Verdiløse dalslukt» ble i takt med 

at befolkningen spredte seg lenger fra bykjernen, forskjøvet lenger bort fra bykjernen.
109

   

Dette ble eksemplifisert med prosessen med etableringen av et deponi vest i byen, på 

Bogstad gård. I umiddelbar nærhet til Bogstad gård lå Bogstad golfbane. Nettopp nærheten 

til Bogstad golfbane ble utslagsgivende for at det ikke ble noe deponi vest i byen. Området 

hadde naturlige dekkmaterialer, lå nærme nok bykjernen og hadde tilstrekkelig avstand til 

vannveier. Golfklubben nektet å la dette skje og fikk presset ekspropriasjonskostnaden til 

området så høyt at regnestykket med transportkostnader og ekspropriasjonskostnader ikke 

lønte seg for kommunen.
110

  

Fasit ble at det allerede etablerte deponiet på Skogbakken ved Hauketo, i Søndre Nordstrand 

forble under privat drift, men driften ble underlagt kommunal kontroll, og tok unna en ukjent 

avfallsmengde sør i byen. I Nord ble Stubberud hoveddeponiet i Oslo, et område i dagens 

bydel Alna, liggende ved Alnaelva. Dette deponiet måtte ta unna majoriteten av 

Osloavfallet.
111

  

 

 

 

                                                 
108

 OB, Renholdsverkets arkiv, boks D33 (574.0), mappe-id 1, Generelt, Oslo renholdsverk, 23. februar 1949 
109

 Torstenson, 1997: 161 
110

 OB, Renholdsverkets arkiv, boks D33 (574.0), mappe-id 1, Generelt, Oslo renholdsverk, 23. februar 1949 
111

 IBID  



34 

 

3.2.1 Deponering etter Bradfordmetoden – en utdatert, men 

videreført deponeringsmetode 

Renholdsutvalget som skulle finne egnede områder for nye deponier, hadde ikke lyktes med 

å finne noe annet egnet område i den vestre delen av byen enn Bogstad, som ikke ble noe 

deponi. Dermed ble det aller meste avfallet i Oslo ble fraktet til Groruddalen, og i all 

hovedsak til Stubberud. I følge Inge Torstenson fungerte deponiet på Stubberud fint de første 

årene, fram til midten av 1950-tallet. Heretter ble avfallsmengdene i overkant store og 

sammensatte av ulikt avfall som egnet seg dårlig i deponier.
112

 Dette går kapittel 3.4 

nærmere inn på. Vi kan anta at også transportkostnader var et problem. Å minske 

transportkostnadene var et av punktene renholdsutvalget skulle se på i sin vurdering i andre 

halvdel av 1940-tallet. Sammen med transportkostnader var også driftskostnader de viktigste 

økonomiske elementene i prosessene i avfallsspørsmål dette tiåret. Et tiår som preges av økt 

avfallsmengde, hovedsakelig fra industrien og en ny sammensetning av 

husholdningsavfallet. 

De økte avfallsmengdene eksemplifiseres i en artikkel i Aftenposten sommeren 1961. 

Naboene til deponiet på Stubberud ble intervjuet, og stilte seg kritiske til at Bradfordmetoden 

ikke ble fulgt. Lagene med avfall skulle ikke overstige to meter, men var tidvis oppe i sju 

meter og ble ikke dekket til på en tilfredsstillende måte. Oslo produserte på denne tiden 130 

000 tonn avfall i året, hvorav 100 000 av disse tonnene kom fra husholdningene og inneholdt 

husholdningsavfall og pudrettavfall.
113

 De resterende 30 000 tonnene var industriavfall og 

ble hovedsakelig tatt hånd om av Renholdsverket og lagt i deponiet på Stubberud og den 

kommunale brennplassen for kjemisk avfall på Volla gård (praksisen på Volla gård blir 

beskrevet og drøftet i kapittel 5) (se figur 3.2 i vedlegg for kart over Stubberud og Volla 

gård).
114

   

Samtidig finnes det med stor sannsynlighet mørketall når det gjelder deponering av 

industriavfall. Miljøetaten i Oslo kommune satt i 1991 i gang en utvidelse av NGU og 

Norges Geotekniske institutt (NGI)s landsdekkende kartlegging av gamle deponier med 

farlig avfall (i stor grad fra industrien). Miljøetaten mistenkte at det fantes enda flere 

deponier enn det NGU og NGI fikk undersøkt i 1989. Totalt fant Miljøetaten 52 gamle 
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deponier i Groruddalen alene, de aller fleste små, private deponier fra industribedrifter. 

Riktignok var dette en undersøkelse for å kartlegge gamle deponier, ingen jord- eller 

vannprøver ble foretatt. Derfor kan det bare antas at det skjuler seg betydelige 

avfallsmengder i deponiene som ikke er nærmere undersøkt.
115

  

Naboene til anlegget på Stubberud vurderte i 1960 å gå til søksmål mot kommunen ettersom 

de mente at Renholdsverket ikke fulgte de estetiske og hygieniske premissene for i det hele 

tatt å få lov til å deponere avfall på Stubberud, i følge Karen Reistad som snakket på vegne 

av naboene.
116

 Et år senere var imidlertid situasjonen bedre, men langt fra god nok mente 

Reistad. Knut Kran fra Renholdsverket, svarte at Renholdsverket ikke hadde mulighet til å 

gjøre dette på noen bedre måte. De måtte utføre plikten de hadde ved å ta hånd om 

husholdningenes avfall, innenfor de økonomiske rammene Renholdsverket hadde. Dette 

innebar at Renholdsverket ikke hadde ressurser til å følge Bradfordmetodens praksis. Dette 

viser at mengden husholdningsavfall var over overkommelig mengde for hva ett deponi 

kunne håndtere.
117

  

Også industriavfallet skapte tiltagende problemer. Renholdsverket hadde ett deponi for 

industriavfall og ett for husholdningsavfall på Stubberud og et enkelt forbrenningsanlegg på 

Volla for flytende kjemisk avfall, samt det private anlegget på Kjelsrud gård (figur 3.2 i 

vedlegg) som også tok imot industriavfall, forutsatt at Renholdsverket kontrollerte praksisen 

der.
118

 I tillegg kommer alle de små, ukontrollerte private deponiene. 

Kjelsrud gård hadde avtaler med flere bedrifter om at de kunne levere sitt avfall på Kjelsrud 

gård, der ble det tatt hånd om. Praksisen var enkel. Avfallet ble lagt i en fylling og satt fyr 

på. Selv om Renholdsverket mente de kunne ta hånd om alt industriavfallet selv, måtte de til 

tider dirigere industriavfallet de selv skulle ta imot, til Kjelsrud gård.
119

 Slik lovverket var fra 

1932 hadde kommunen ansvar for å ta hånd om husholdningsavfallet, men ikke 

industriavfall, ettersom vedtaket om kommunal renovasjon ikke omfattet industriavfall. I 

forhandlinger i 1975 om utvidet kommunal renovasjon, ble det fremmet forslag om å 

implisittere forretnings- og industriavfall i den kommunale renovasjonen, for å hindre 
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tilfeller som ved Kjelsrud gård.
120

 I vedtakene i 1976 ble ikke det tilfelle, private aktører fikk 

fortsatt tillatelse til å håndtere industriavfall på lik linje med Renholdsverket.
121

   

Deponiet på Stubberud hadde flere fyllingsbranner, også etter avfallstypene ble skilt, men 

etter adskillelsen av avfallstypene, brant det kun i industrideponiene. Disse brannene kunne 

være langvarige. I januar 1960 hadde industrideponiet på Stubberud den største 

fyllingsbrannen Oslo hadde sett. Fra 16. januar og i alle fall til 23. januar (dagen artikkelen 

sto på trykk i avisen), hadde det brent industriavfall på Stubberud. Dette var ikke noe uvanlig 

fenomen, likevel var det hendelser som krevde store ressurser fra brannvesen og 

Renholdsverket. Renholdsverket mottok 100 lass med ulikt og ukartlagt industriavfall, hver 

dag. Det betød over 35 000 lass i året. Med liten kontroll på hva som ble lagt i deponiene var 

brannene hyppige og til stor forargelse for lokalbefolkningen i Alna.
122

  

I 1961 nærmet kapasiteten seg full på Stubberudfeltet. Industriavfall skulle fra 1961 

deponeres på et nytt anlegg på dagens Rommensletta (se figur 3.2 i vedlegg), etter vedtak i 

Oslo bystyre.
123

 Kapasiteten for husholdningsavfall ble full i 1963, og fra da ble Oslos 

husholdningsavfall deponert på Rommensletta.
124

 

Den svake kontrollen og konsekvensene av det som ble deponert, særlig i delen for 

industriavfall kom først flere år i ettertid frem i lyset. Ifølge Biologisk institutt, UiO og SFT, 

var det sterkt behov for undersøkelser av både mulig sigevann og deponigasser. Det ble 

antatt at deponiet utgjorde en helserisiko for områdene i nærheten. SFT regnet med store 

sigevannsforurensninger til Alnaelva, betydelige mengder deponigass og setningsskader i 

industribyggene oppå deponiet. Sigevanns- og deponigassproblemene skyldes i stor grad at 

det ikke ble gjort noen tiltak for bunntetting, sigevannsbehandling eller overvåkning.
125
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3.3 Midlertidig flytting til Rommensletta og nye 

avfallsløsninger 

Etter blandede erfaringer med anlegget på Stubberud, der en sentral årsak til de negative 

erfaringene, var en gradvis økning i mengden på avfallet og en endring i sammensetningen 

av avfallet, noe som beskrives i kapittel 3.4. Derfor ble det satt sammen et nytt 

renholdsutvalg for å se på andre metoder for avfallshåndtering enn kun deponering av 

husholdnings-, forretnings- og industriavfall. Flere medier hadde lenge karakterisert 

situasjonen i Oslo som en søppelkrise, og utvalget ga arbeidet tittelen Løsning på byens 

avfallsproblemer. Løsningene skulle være kompostering av deler av husholdningsavfallet og 

forbrenning, for å minske mengden avfall som gikk til deponering. Renholdsutvalget satt, 

våren 1960, i gang en utredning hetende: «konvertering til forbrenning», samtidig som 

utvalgets planer om deponi for industri- og husholdningsavfall på Rommensletta ble 

godkjent i Oslo kommunes formannskap.
126

 I forbindelse med renholdsutvalgets arbeid er 

det flere spørsmål som er betimelige i denne sammenhengen. Det første spørsmålet er 

hvorvidt beslutningen om deponi på Rommensletta hadde tilstrekkelige langsiktige løsninger 

og hvilke tiltak som skulle forbedre situasjonen sammenlignet med Stubberud. Det andre 

spørsmålet er hvorvidt prisen for et forbrenningsanlegg på Haraldrud kunne forsvares med 

tanke på tilgjengelig teknologi og plasseringen sørvest i den allerede avfallsbelastede 

Groruddalen. 

 

3.3.1 Etablering av deponi på Rommensletta 

For å svare på det første først. Tomtene til deponiene (ett til industriavfall og ett til 

husholdningsavfall) på Rommensletta, ble ekspropriert etter bystyrevedtak 25. august 1960. 

Som forutsetninger for å drive deponeringsvirksomhet, måtte Renholdsverket lage en 

«fyllingsinstruks» for industriavfallsdeponiet. Videre måtte Renholdsverket følge 

Bradfordmetodens praksis. Varigheten til noen av deponiene på Rommensletta ble ikke 

fastsatt av noen, men den ble anslått til mellom 10-11 år, noe som er å regne for 

midlertidig.
127
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Fyllingsinstruksen tilsa at metodene Renholdsverket brukte til industriavfallsdeponiene, var 

akkurat som den som ble brukt til husholdningsdeponiene. Avfallet skulle legges lagvis og 

dekkes til med stein og grus. Selvantennelig avfall skulle leveres til brannfyllingene, septik- 

og pudrettavfall skulle helst ikke deponeres her, men i husholdningsavfallsdeponiet. Enkelte 

ganger var dette imidlertid eneste passelige sted og septik- og pudrettavfallet skulle i så fall 

legges i utkanten av deponiet. Siste punkt i denne instruksen sa at det ikke skulle skje noen 

utplukking av det som ble levert. Dette betyr at Renholdsverket ga leverandørene stor tillit 

når de selv skulle kjøre avfallet sitt til deponiet uten at det kunne kontrolleres før det ble 

deponert.
128

 Selv om årsaken til at de ikke kunne foreta noen gjennomgang av avfallet, 

antagelig var at det rett og slett ville ta for mye tid. Som det er skissert opp tidligere, hadde 

ikke Renholdsverket ressurser til å følge deponeringsinstruksene fra før.  

Når det gjelder plasseringen av deponiene til nettopp Rommensletta, virker beslutningen om 

å legge virksomheten til Rommensletta som både desperat og i mangel på noe bedre. Det var 

få andre aktuelle kandidater som kunne brukes som avfallsdeponi, som det står i 

bystyreforhandlingene, ble flere arealer utelukket på grunn av byens vekst og medfølgende 

mangel på bynære arealer, store nok til å brukes som deponi. Rommensletta var imidlertid 

innenfor kriteriet «lite verdifulle dalslukter», ifølge renholdsutvalget. En beslutning aktører 

rundt det kommende anlegget på Rommensletta var uenige i. Selvaag bygg, Stovner Vel, 

Akers Velforbund og noen grunneiere var disse aktørene. Erfaringene fra Stubberudfeltet 

tilsa at det kommende deponiet var for nært bebyggelse, ettersom de hygieniske og estetiske 

standardene ikke ble fulgt i tilstrekkelig grad ved Stubberudfeltet og de samme metodene 

skulle benyttes på Rommensletta.
129

 Dessuten var andre aktuelle områder utsatt for 

vannforurensning, uten at det er oppgitt hvor mange andre områder som var aktuelle. På 

grunn av dette, endte Oslo opp med Rommensletta som byens hoveddeponi, noe som kan 

karakteriseres som midlertidig. Dette underbygges av renholdsutvalgets konstatering om at 

grunnet mangelen på egnede deponiplasser i fremtiden, måtte det skje en overgang til andre 

metoder for avfallshåndtering.
130

 Sagt på en annen måte, var det byens vekst og de økte 

transportkostnadene ved et deponi lenger unna byens sentrum som ble det avgjørende 

argumentet for å gjøre endringer i avfallshåndteringen.  
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Tross renholdsutvalgets overordnede mål, løsning på byens avfallsproblemer, ble det ikke 

satt i gang noen nyvinninger av revolusjonerende grad, for hverken industriavfallsdeponiet 

eller husholdningsavfallsdeponiet på Rommensletta. Noen tiltak ble gjennomført, blant annet 

ble Fossumbekken som munner i Alnaelva, lagt i rør slik at den ikke kom i konflikt med 

deponiene (se figur 3.2 i vedlegg for kart). Sammen med en slags demning i sørenden av 

deponiet, skulle dette hindre overvann i deponiene og videre tilsig til Alnaelva. Videre måtte 

Bradfordmetoden følges i betydelig større grad enn ved Stubberud.
131

 Allerede i august 1963 

gikk bystyrerepresentant Reidar Somdalen ut i Arbeiderbladet og klagde over at 

forarbeidene til Rommensletta ikke var utført. Veinettet var ikke utbedret, det var heller ikke 

deponeringsmetodene.
132

 

 

3.3.2 Kompostering 

Som et ledd i løsningen på avfallsproblemene Oslo sto ovenfor, måtte mengden 

avfallsdeponering gå ned. En stor andel av totalmengden avfall som ble deponert, var 

organisk husholdningsavfall. Renholdsutvalget regnet med at omtrent en tredjedel av 

husholdningsavfallet som gikk til deponering, kunne konverteres til kompost og selges 

videre.
133

 

Komposteringen så de for seg skulle skje ved hjelp av et dano-anlegg. Disse anleggene 

skulle sortere husholdningsavfallet og plukke ut det organiske avfallet for å gjøre det om til 

gjødsel ved at det ble tilsatt vann og luft, deretter varme dette opp til 70 grader, slik at det 

startet en gjæringsprosess. Formannskapet så til Bergen og store deler av Danmark, der de 

brukte dano-anlegg.
 134

 

Det var imidlertid knyttet problemer til slike dano-anlegg. For at gjæringsprosessen skulle 

oppstå var det en forutsetning at avfallet som ble ført inn i anlegget, var så organisk som 

mulig, men husholdningsavfallet besto i mindre grad av organisk avfall og i større grad av 

papir, se kapittel 3.4. Hvilket betyr at komposten blir av dårligere kvalitet. En utfordring som 

følger sammensetningen, er avfallsproduktet fra dano-anleggene som ikke kan brukes til noe 

og må deponeres eller brennes. Desto mindre andel organisk avfall, desto mer 
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avfallsprodukt. Hvilket betød at husholdningsavfallet måtte fraktes til dano-anlegget og 

komposteres der, deretter måtte avfallsproduktene fraktes fra dano-anlegget til et deponi eller 

forbrenningsanlegg. Kort sagt var de økonomiske fordelene svake eller fraværende. Dessuten 

ble komposten ikke like god som kunstgjødsel, selv med høy andel organisk avfall og 

følgelig enda dårligere med en lav andel organisk avfall. På bakgrunn av dette ble 

komposteringsplanene skrinlagt etter en kort prøveperiode med systemet på Romsås.
135

  

3.3.3 Forbrenningsanlegg 

Situasjonen helt i starten av 1960-tallet, minner i stor grad om den som er beskrevet i kapittel 

3.1. Nok en gang var transportkostnader en viktig faktor for hvilke metoder kommunen 

skulle ta i bruk for å behandle avfallet. Tidlig på 1960-tallet hadde Oslo vokst, og 

tomteprisene gjorde den engang billige deponeringen, dyrere. En annen parallell var at 

forbrenning av avfall igjen ble aktuelt. En stor forskjell fra midten av 1930-tallet og starten 

av 1960-tallet var imidlertid at renseteknologien i forbrenningsovnene var blitt langt bedre. 

Renholdsutvalget hadde hentet inn data fra andre land, og konkludert med at rensingen med 

elektrofilter var innenfor de helsemessige standardene. Dette innebar at avfallsforbrenning 

på 1960-tallet hadde gått forbi deponering, hvis det skulle måles etter hygieniske hensyn, 

ifølge renholdsutvalget. Økonomisk var etableringskostnadene for et stort sentralanlegg nært 

bykjernen, store. Langt større enn etableringskostnadene for et deponi. Derimot ble 

transportkostnadene langt lavere med et sentralisert forbrenningsanlegg.
136

  

I formannskapet i Oslo bystyre ble det i 1961 vedtatt at forbrenningsanlegget skulle legges til 

industrifeltet på Nordre Hovin på grunn av transportøkonomiske årsaker og ikke minst at 

forbrenningsovnene skulle levere energi til industrien i området.
137

 I 1964 ble planene om to 

forbrenningsovner med en kapasitet på til sammen 90 000 tonn avfall i året, godkjent i 

bystyret. Åpningen var i 1967, i dag er anlegget kjent som Haraldrud 

Energigjenvinningsanlegg.
138

 

I september 1974 ble det gjort en sammenlignende analyse av fem større forbrenningsanlegg 

i Norge (Haraldrud, Nøtterøy, Bjugn, Molde og Høyanger), der forbrenningsanlegget på 

Haraldrud var det klart største med sine to ovnslinjer hver av dem med innmating på 6,5 tonn 
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i timen. Resultatene viste at de fleste tungmetallene ble igjen i asken i alle anleggene, 

bortsett fra kadium (Cd) og kvikksølv (Hg) som gikk ut i atmosfæren. Utslippene av Cd og 

Hg var imidlertid sjeldent over maksgrensen og variasjonene skyltes hovedsakelig variasjon 

i avfallssammensetningen. Støvmengden var imidlertid for høy fra alle anleggene, unntatt 

anlegget på Nøtterøy. Ved alle andre anleggene var det behov for bedre støvrensing av 

utslippene, ble det konkludert med av SINTEF.
139

 

3.3.4 Sammenligning med andre byer 

Samme utvikling foregikk også i den amerikanske storbyen Los Angeles. På grunn av en 

befolkningsboom, ble aktuelle deponeringsarealer i umiddelbar nærhet til bykjernen for dyre. 

I likhet med Oslo ble det gjennomført ulike forsøk for å begrense deponeringen. I Los 

Angeles kom befolkningsveksten noe tidligere enn i Oslo og i langt større omfang. Likevel 

er det flere paralleller å trekke. Befolkningsveksten gjorde i likhet med Oslo tomteprisene 

høyere, selv om utviklingen i Oslo i større grad var at befolkningen flyttet på seg, mer enn at 

den vokste så mye. Tilgjengelige tomter var lenger unna bykjernen, noe som igjen førte med 

seg høye transportkostnader.
140

 

Deponering var og er ingen ideell ordning for å håndtere avfall, men det var etter 1930 en 

velbrukt metode rundt om i verden. Som Adam Diamond skrev i What a Waste, begynte Los 

Angeles å slite med store avfallsmengder ettersom byen vokste seg stor på 1920-tallet. Med 

en hurtigvoksende by, ble det mer avfall. Det meste av avfallet ble i den tidens Los Angeles 

ble deponert. Glass, metal og keramikk ble forsøkt rensket ut og resirkulert. Plassmangelen 

ble prekær. Åpen, urenset brenning ble forsøkt, men med uheldige røyk- og 

luktkonsekvenser.
141

  Byen tok sikte på sentraliserte forbrenningsovner. Dette ble 

gjennomført, men forbrenningsovnene ble gjort ulovlig midt på 1960-tallet.
142

 Situasjonen 

var med andre ord veldig lik den i Oslo. Likevel er ikke byene fullt ut sammenlignbare. 

Befolkningen i Los Angeles var betraktelig større enn i Oslo, sammen med klimatiske 

ulikheter, kan man ikke legge så mye i å sammenligne disse byene, men det viser likevel at 

situasjonen var relativt lik i Los Angeles og Oslo. Et aspekt som imidlertid kunne vært likt, 

der byens størrelse og klima spiller en mindre rolle, var resirkulering. Resirkulering ser ut til 
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å ha vært mer utbredt i Los Angeles enn i Oslo, men tankene bak later til å ha vært like. Som 

Adam Diamond skrev var drivkraften før 1970 basert på økonomisk vinning. Etter 1970 ble 

miljøet den bakenforliggende årsaken til resirkulering. En utvikling vi kjenner igjen i 

Norge.
143

 En annen forskjell var at konverteringen til forbrenning i Oslo ble vellykket, noe 

den ikke ble i Los Angeles.  

Resirkuleringen i Oslo kan imidlertid ikke svartmales helt. Alt avfall ble ikke kastet hvor enn 

det passet folk, det var eksempelvis utstrakt bruk av matavfall som dyremat og ikke minst 

gjenbruk av menneskelige ekskrementer som gjødsel etter at dette hadde blitt tørket og gjort 

om til det som ble kalt pudrett.
144

 Gjenbruk og effektiv utnyttelse av ressursene var altså ikke 

uvanlig i første halvdel av 1900-tallet, slik var det også i USA ifølge Hylland Eriksen. 

Materialer ble gjenbrukt og effektivt utnyttet.
145

 Ser vi på dette så er slettes ikke tanken om 

resirkulering og effektiv ressursbruk, noen ny tanke. Initiativene ser derimot ut til å ha endret 

seg fra å handle om økonomiske initiativ før industrialiseringen, til miljøhensyn fra 1970-

tallet, som Diamond skrev. 

 

3.4 Hva besto deponiene av? 

Det finnes lite god statistikk eller forskning på avfallssammensetningen hverken på 

landsbasis eller i Oslo på 1960-tallet og før dette. Ikke før midten av 1970-tallet ble det 

foretatt en dyptpløyende analyse av avfallet i Oslo. Det samme kan sies om statistikk på 

gjenvinningsgraden på 1960-tallet. For husholdningsavfallets del kan det antydes omtrentlig 

hva avfallet besto av. For industriavfallet er noen god kartlegging nesten umulig, ettersom 

dette i utstrakt grad ble håndtert privat og uten særlig kontroll. 

Likevel ble det gjort en undersøkelse i 1948 i forbindelse med etableringen av deponiet på 

Stubberud. Der ble det estimert at mengden husholdningsavfall var om lag 100 000 tonn for 

hele den nye kommunen. Renholdsverket tok også i mot «noen billass» med industriavfall 

hver dag, men Renholdsverket hadde i 1948 ikke beregnet vekt eller volum på dette. 

Ettersom industriavfallet i stor grad ble «henlagt hvor som helst» av private aktører, ble det i 
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følge Renholdsverket umulig å beregne omfanget av industriavfallet.
146

 I denne 

undersøkelsen ble det ikke foretatt noen analyse av husholdningsavfallet, dermed blir det 

umulig å bruke denne undersøkelsen som noe grunnlag for endringene i avfallsmønsteret. 

I 1952 utførte Renholdsverket en analyse av bestanddelene i avfallet fra 17 gater i Oslo. 

Analysene ble gjort en gang om vinteren og en gang om sommeren. Halvparten av adressene 

hadde sentralfyring, mens den andre halvparten hadde ovnsfyring. Analysene sa ingenting 

om den totale mengden av avfall. Det empiriske grunnlaget i en slik undersøkelse er ikke av 

det beste, men det er mulig å anslå et visst mønster. Der boliger med sentralfyring kastet 

langt mer papiravfall enn de boligene som måtte fyre selv. Videre var de største 

bestanddelene av avfallet matavfall, koks, slagg og jord- og sandavfall.
147

 

I følge Aftenposten var mengden husholdningsavfall i Oslo i 1961 rundt 100 000 tonn, den 

nøyaktige sammensetningen er umulig å vite. Videre ble det levert om lag 30 000 tonn 

forretnings- og industriavfall.
148

 Som kapittel fem handler om, ble det produsert langt mer 

forretnings- og industriavfall enn det Renholdsverket kunne håndtere. Det resterende ble 

levert til private aktører og håndtert av dem. Derfor var etter all sannsynlighet mengden 

forretnings- og industriavfall langt større enn 30 000 tonn. 

I forhandlingene om utvidelse av kommunal renovasjon for industriavfall i 1975, ble det 

opplyst om at mengden husholdningsavfall fremdeles var på rundt 100 000 tonn, hvorav 

Renholdsverket tok seg av det aller meste av dette. Altså var ikke økningen i 

husholdningsavfallets vekt gjennom 1960-tallet det problematiske, vekten på 

husholdningsavfallet var mer eller mindre uendret gjennom hele 1950- og 1960-tallet.
149

 

Disse tallene er det Renholdsverket selv som står for. Det finnes eksempelvis ikke noen 

statistikk over avfallsmengder hos Statistisk Sentralbyrå (SSB) før på 1990-tallet. 

Renholdsverket kom antagelig fram til disse tallene ved telling av lass, det er i alle fall slik 

det blir beskrevet i kildene, hvilket betyr at man ikke kan sette to streker under 

vektberegningene. 

Husholdningsavfallsmengen var omtrent uendret, det samme kan sies om befolkningen i 

Oslo gjennom 1960-tallet. Fra 475 562 mennesker i 1960 til 477 898 mennesker i 1970, en 
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økning med beskjedne 2 336 mennesker.
150

 Av dette kan det leses at avfallsmengden fra 

privatpersoner holdt seg ganske konstant, selv om dette var en periode med økt forbruk, noe 

som gir mer avfall. I dag setter Miljødirektoratet likhetstegn mellom økonomisk vekst og økt 

avfallsmengde, grunnet større forbruk av varer og medførende større avfallsmengde.
151

 Med 

andre ord gjorde ikke forbruksveksten i etterkrigsårene seg gjeldende i 

husholdningsavfallsvekten.  

 

Særlig ettersom mindre og mindre avfall ble resirkulert på 1960-tallet, og mindre ble brukt 

til det ytterste eller gjenbrukt, som en følge av at produksjonsmåtene ble raskere og billigere 

og derfor et mindre behov for gjenbruk.
152

 På bakgrunn av denne utviklingen, kan det virke 

rart at husholdningsavfallsmengden holdt seg stabil gjennom 1960- og 1970-tallet og ikke 

økte. Dette ser ut til å skyldes to hovedårsaker. For det første kan det likevel ha vært en 

økning av avfallsmengden fra husholdningene, fordi den en gang så verdifulle gjødselen, 

pudrettavfall ble frem til 1960-tallet deponert med husholdningsavfallet. Pudrettavfall var 

noe det ble mindre av i takt med at vannklosettene ble vanlige. Utover 1960-tallet hadde 

omtrent alle i Oslo vannklosett og avløpsvannet gikk rett ut i nærmeste vannvei. Der 

menneskelige ekskrementer før var verdifull gjødsel, ble det nå en del av et økende 

miljøproblem.
153

 Og et illustrerende eksempel på gjenbruk som ikke ble nødvendig lenger.  

 

For det andre ser det ut til at den sterke økonomiske veksten og det medfølgende forbruket 

og avfallsveksten hovedsakelig gjorde seg gjeldende i forretnings- og industriavfallet. Denne 

typen avfall utgjorde om lag 30 000 tonn i 1961, mens vekten av samme type avfall i 1976 

utgjorde 125 000 tonn.
154

 

 

3.5 Papir, det nye og krevende avfallet 

Nøyaktig hvor mange tonn pudrettavfallet utgjorde av de om lag 100 000 tonnene 

husholdningsavfall i artikkelen i 1961, er det nok ingen som vet. Vi kan regne med en 

nedgang i mengden pudrettavfall og dermed også en nedgang i den totale mengden 
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husholdningsavfall, etter hver som vannklosettene kom. Samtidig som pudrettavfallet gikk 

ned i vekt og volum, økte mengden papiravfall jevnt. Heller ikke her er finnes det mye 

statistikk, men Knut Haver skrev i Teknisk Ukeblad i 1965, at den totale mengden papiravfall 

på landsbasis i 1963, var 322 000 tonn, hvorav 17 prosent ble gjenvunnet. Land som 

Nederland og Sveits hadde på sin side en gjenvinningsgrad på 34- og 35 prosent.
155

 I 1974 

ble det kastet 530 000 tonn papir på landsbasis, hvorav 20 prosent ble gjenvunnet.
156

 1985 

ble det kastet om lag 1 000 000 tonn papir, hvorav om lag 700 000 tonn ble deponert og det 

resterende forbrent eller levert til gjenbruk.
157

 De lave gjenvinningstallene i 1963 og 

fremover ble forklart delvis med geografi. Alle de skandinaviske landene scoret lavt på 

gjenvinning, dette skyltes lave produksjonskostnader på papir og relativt sett i forhold til 

andre land, men også høye transportkostnader for retur og gjenvinning på grunn av store 

geografiske avstander. Retur og levering hos bedrifter som gjenbrukte papp og papir var 

høyere i tett befolkede steder, derfor kan man anta at prosentandelen av returpapir var noe 

høyere større i byer.
158

 Dette var trolig ikke tilfelle i Oslo. Så sent som 1967 var det få 

bedrifter i Oslo som hadde bruk for gjenvunnet papir, og de få bedriftene som tok imot 

papiravfall betalte langt mindre for papiret i 1967, enn årene før. Renholdsverket tilbød på 

sin side en bil hver mandag og fredag for å hente større kvanta av ulikt avfall, også 

papiravfall. Ellers oppfordret Renholdsverket til å kaste papp og papir i de ordinære 

søppeldunkene.
159

 Det er dermed rimelig å anta at nedgangen i pudrettavfallet som følge av 

vannklosetter, minsket vekten av husholdningsavfallet. Vekten av husholdningsavfall holdt 

seg likevel jevn ettersom vekten av papp og papir økte.  

 

3.5.1 Deponering av papp og papir 

Den, til sammenligning med andre land, lave scoren på gjenvinning av papir kan altså 

forklares, men det hjelper lite når det resterende i stor grad havner i deponier. Papir er et 

materiale som brytes langsomt ned i Bradfordmodellen, særlig når det er lite eller ingen 

tilgang på oksygen, som følge av hard og tett maskinell pakking. Lite eller ingen tilgang på 

oksygen gjør at nedbrytningen av papir blir anaerob. Nedbrytningen av papir uten 
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oksygentilgang går langsomt og skaper produksjon av metan og karbondioksid.
160

 Slik 

deponering er i dag ulovlig nettopp på grunn av produksjonen av metan- og karbondioksid. 

Metoden blir derimot i dag brukt i biogassanlegg som utnytter disse gassene til biogass som 

drivstoff.
161

 Albrecht Eika skrev i Teknisk Ukeblad i 1965 om utnyttelse av 

husholdningsavfallet. En husholdning på fire personer kastet på den tiden avfall verdt om lag 

100 kroner, noe som tilsvarer i overkant av 1000 kroner i dagens verdi.
162

 Videre skrev han 

at det ikke finnes noen gode innsamlingsløsninger for utnyttelse av avfall som papir. 

Ungdoms- og idrettsorganisasjoner utgjør en stor andel av dem som ta seg bryet med å få 

noen ører igjen for papiravfallet.
163

 

 

3.5.2 Oslo sammenlignet med resten av landet 

Utover 1970-tallet kom det en god andel forskning på avfall, med ulik innfallsvinkel. Blant 

annet ble det laget statistikk over sammensetningen av husholdningsavfallet i Oslo og fem 

andre kommuner i Norge (Trondheim, Larvik, Hammerfest, Steinkjer og Odda) i 1973 og 

1974. Statistikken er levert av SINTEF. Undersøkelsen ble utført i fire ulike boligområder 

med totalt 1616 husstander, der villaer, boligblokker, rekkehus og gammel 

sentrumsbebyggelse ble representert.
164

 Den viser at papir og vegetabilske/animalske stoffer 

utgjorde om lag en tredjedel hver. Noe som helt klart bekrefter den voldsomme økningen av 

papiravfall som ikke ble resirkulert. I volumsammensetningen, var papirandelen enda mer 

fremtredende med 59 prosent av volumet fra husholdningsavfallet. Til sammenligning med 

de andre kommunene i undersøkelsen, lå Oslo omtrent som de andre. Både i sammensetning 

og volum.
165
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3.5.3 Den lite økonomiske papirinnsamlingen ble en gullgruve 

Det later til at Renholdsverket på 1960-tallet ikke så den helt store gevinsten av gjenvinning 

og gjenbruk, særlig når det gjaldt innsamling av papir. Dette skyldes liten papirindustri i 

Oslo på denne tiden og medfølgende liten etterspørsel etter papir. Dette underbygger at 

økonomiske initiativ var avgjørende i avfallspørsmålene på 1960-tallet. Noe som også er i 

tråd med Adam Diamonds teori om at resirkulering før 1970-tallet, var basert på økonomiske 

fordeler, mens det fra 1970-tallet i større grad ble basert på miljøhensyn.
166

 Dette ser vi også 

i metodene Renholdsverket brukte. Deponering var på kort sikt den billigste metoden å 

håndtere avfall på og ble med det valgt.  

Aker flaske- og skraphandel (nå Norsk Gjenvinning) så imidlertid en mulighet i 

papiravfallet. De startet i 1964 innsamling av papiravfall og økte omsetningen og omfanget 

år for år.
167

 Nøyaktig hvor mye de samlet inn i startfasen finnes det ikke tall på, men i 1972 

samlet bedriften inn rundt 500 tonn, i 1979 samlet de inn i overkant av 3 000 tonn, før de i 

1991 byttet navn til Norsk Gjenvinning og hadde, ifølge Teknisk Ukeblad, Europas mest 

moderne anlegg for returpapir.
168

  

 

 

3.6  Vannforurensning 

Som undersøkelsene fra NGU og NGI viste, bidro de store kommunale deponiene på 

Stubberud og Rommen i betydelig grad til vannforurensning. Det kan antas at også de 

mindre deponiene bidro, og kanskje til en viss grad fortsatt bidrar til vannforurensning på 

grunn av sigevann. De begrensende tiltakene mot forurensning, var i stor utstrekning ikke 

tilstrekkelige eller helt fraværende. Tildekningen av deponiene var i perioder fraværende og 

ikke tilfredsstillende for Helserådet. Noe som brøt med sunnhetsloven. Ettersom 

deponeringsvirksomheten i Groruddalen i all hovedsak var ferdig før lov om vern mot 

vannforurensning kom i 1970, var ikke utslipp til grunnen noe man kunne straffes for.  

Kartet på figur 3.2 i vedlegg viser at det hovedsakelig var deponiene på Stubberud, Rommen 

og Kjelsrud som var de store sigevannssynderne. Riktignok har ikke alle de lokaliserte 
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private deponiene blitt undersøkt og kan ha bidratt med noe av forurensningen, men disse to 

kommunale deponiene og kommunens samarbeidspartner, Kjelsrud gård var trolig 

hovedsynderne.
169

 

I en sammenlignende studie av Akerselva og Alnaelva i 2009 ble konklusjonen at 

vannforurensningen var over gjennomsnittet og over anbefalt nivå for Alnaelva. Akerselva 

var derimot godt under anbefalte nivåer. Særlig nivåene av nonylfenoler og 

heksabromsyklododekan (HBCD) var høye. I rapporten konkluderes det med at dette etter all 

sannsynlighet stammer fra gamle fyllinger, gammel og nåværende industri.
170

  

 

3.7  Konklusjon 

Dette kapitlet har vist at avfallshåndteringen fra 1930-tallet i stor grad handlet om å fjerne 

byens avfall så billig som mulig. «Ute av øye, ute av sinn» er en passende beskrivelse. Dette 

ble videreført også etter andre verdenskrig med etableringen av deponiet på Stubberud i 

1948. I dette deponiet, viste det seg mot slutten, at deponeringsteknologien ikke holdt mål. I 

takt med den gradvise økningen av industriavfall, økte også antallet fyllingsbranner. Dette 

førte til separering av husholdningsavfallet og industriavfallet. Dette var for øvrig det eneste 

tiltaket som ble gjort på Stubberud for å bedre forholdene. Som det er beskrevet i dette 

kapitlet, var reaksjonene vedrørende praksisen på Stubberud i hovedsak svært negative. Sett i 

etterpåklokskapens lys, var praksisen på Stubberud svært kritikkverdig. Det var tydelig at 

«ute av øye, ute av sinn», var regelen for avfallshåndteringen på den tiden. Hvilket innebar 

liten til ingen kontroll på hva som ble deponert, noe som førte med seg utbredte 

vannforurensninger og stadig utsig av deponigasser i tillegg til fyllingsbrannene.
171

 

Hovedgrunnene til dette var at den billigste metoden for avfallshåndtering ble brukt, 

kontrollen på avfallet som ble deponert var minimal og den billige teknologien ble med tiden 

stadig mer utdatert i takt med at avfallet endret karakter. 

Ved beslutningen om flytting av byens hoveddeponi fra Stubberud til Rommensletta i 1960, 

var befolkningens flytting til utkanten av byen tiltagende. Et annet faktum var endringen i 

avfallssammensetningen, i alle fall en gradvis tiltagende endring. Det ble gjort noen tiltak for 
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å bedre situasjonen, men disse kan ikke karakteriseres som gode nok, basert på den 

tilgjengelige kunnskapen på tidspunktet. Av tiltakene som ble gjort, var separering av 

husholdnings- og industriavfallet helt naturlig. Av nye tiltak, ble det laget demning og 

drenering for overvann, slik at ikke perioder med mye nedbør skulle dra med seg avfall ut av 

deponiene. Som undersøkelser viste flere år etterpå, var avfallsdeponiene på Rommensletta 

en av hovedårsakene til forurensningen av Alnaelva og ikke minst flyktig og brannfarlig 

deponigassutslipp som i stor grad kan forklares med stadig høyere andel av papiravfall som 

ikke ble gjenvunnet, men deponert og brutt ned svært langsomt. Dette til tross for at andre 

alternative deponeringsarealer ble vraket på grunn av faren for vannforurensning. Sammen 

med branner og estetiske og hygieniske svikter som følge av at Bradfordmetoden ikke ble 

fulgt, kan det vanskelig argumenteres for at deponeringsinstruksene ble fulgt i tilstrekkelig 

grad.  

Likevel finnes det i alle fall to positive sider ved de store avfallssakene gjennom 1960-tallet. 

Den ene var at den estimerte deponeringsperioden på Rommensletta (10-11 år) ble holdt, noe 

som var udelt positivt for lokalbefolkningen når deponiet først ble plassert på Rommensletta. 

Virksomheten på Rommensletta ble lagt ned i 1969.
172

 

Den andre, og svært viktige faktoren, var at konverteringen til stor grad av 

avfallsforbrenning i det store bildet må kalles vellykket. Selv om målet om kompostering av 

organisk avfall gikk i vasken, også det på grunn av for høy andel papiravfall, tok anlegget på 

Haraldrud i mot 90 000 tonn avfall i året, uten forurensning av betydelig grad eller plager for 

lokalbefolkningen i særlig grad. Samtidig som praksisen var i gang på Haraldrud ble det 

besluttet å etablere et mer varig deponi på Grønmo. Selv om en stor andel av avfallet ble 

forbrent og energien forbrenningen skapte ble brukt til energi til industrinæringen rundt 

Nordre Hovin, var det i aller høyeste grad behov for deponier. Neste kapittel skal handle om 

virksomheten på Grønmo, som fikk et langt strengere krav til vern mot forurensning, særlig 

det potensielt svært miljøskadelige sigevannet. Flyttingen til Grønmo kom i en periode som 

kan kalles et vannskille i miljøperspektivene i avfallssaker. Mye på grunn av 

Ressursutvalgets andre innstilling og påfølgende fokus på forurensninger under jorden. 

Sammen med Resirkuleringsuvalgets utredninger, der utvalget kartla 
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avfallssammensetningen i Norge og mulighetene for gjenbruk og gjenvinning av 

avfallsstoffer.
173
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4 Sigevann, et usynlig miljøproblem 

«Påvirkningen av våre vannforekomster fra avfallsdeponering er et betydelig problem, og det 

vil bare løses ved at samfunnet finner søppelmotakningsmåter som er akseptable for 

naturmiljøet.»
174

   

Slik lyder et utdrag fra den andre innstillingen fra Ressursutvalget, nedsatt i 1968 og utgitt i 

1971. Et av avfallshåndteringens største miljøproblemer var i ferd med å bli et viktig 

miljøpolitisk tema fra rundt 1970. Dette kapitlet skal vise, ikke bare den geografiske 

forflytningen fra hoveddeponiene på Stubberud og Rommensletta, til det nye, store 

avfallsanlegget på Grønmo. Men også forflytning i en tid der miljøet rundt deponiene ble sett 

med nye øyne. På nasjonalt nivå ble det stilt strengere krav til oppsamling og rensing av 

sigevann, som et ledd i en mer miljøvennlig avfallshåndtering. Spørsmålet dette kapitlet skal 

svare på, er følgende: hvilke grep ble gjort for bedre sigevannskvaliteten på Grønmo, kontra 

fraværet av rensetiltak på Stubberud og Rommensletta, og lyktes deponeringstiltakene? 

 

4.1 Det er ikke bare det synlige som forurenser 

Erkjennelsen om vannforurensningene dårlig drenerte og plasserte deponier kunne føre med 

seg, kom på dagsorden på slutten av 1960-tallet. Som kapittel tre viste, var det svært lite 

fokus på de tidligere kommunale hoveddeponienes utslipp og lekkasjer under bakken, både 

på Stubberud og Rommensletta. Selv om vannforurensning var et tema som ble tatt i 

betraktning i prosessen ved etableringen av anlegget på Rommensletta, var det ikke noe 

toneangivende kriterium for bestemmelsen om å bruke Rommensletta som kommunalt 

deponi. Selv om Helserådet, sundhetslovens forvalter i Oslo visste litt om sigevann, måtte 

ikke Renholdsverket søke om forurensningskonsesjon til noen instanser, ettersom det på den 

tiden bare var røykutslipp og utslipp i vassdrag som måtte gjennom en konsesjonsprosess. I 

det hele tatt var det liten kunnskap om hva miljøkonsekvensene nedgravd avfall kunne føre 

med seg, noe som sannsynligvis var årsaken til at sigevann ikke fikk særlig høy prioritet.  
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Forskningen på sigevann var ikke omfattende på 1960-tallet. Ved å søke på «sigevann» i 

Nasjonalbibliotekets arkivsøkemotor for aviser, tidsskrifter og bøker, er nesten alle treffene 

etter 1970. Dette henger sannsynligvis sammen med Ressursutvalgets andre innstilling og 

den følgende tiltagende forskningen fra aktører som NIVA, først mot 1970.  

Terje Halmø tilskriver også forurensningskatastrofen i Love Canal, Niagara Falls, New York 

mye av grunnen for at sigevannsproblematikken kom opp for dagen, i alle fall i USA. Der 

ble de deponerte oljefatene i deponiet korrodert i stykker og avfallet kom til overflaten og 

gjorde store miljøskader og mulige helseskader på mennesker.
175

 Omtrent samtidig startet 

også UFA et stort arbeid på midten av 1970-tallet, for å se på sigevannet i norske 

deponier.
176

 Årsakene til vannforurensningen for øvrig i landet, var i stor grad fra utslipp fra 

industrisektoren, sammen med kloakkavløpene og en liten, men konsentrert, andel forurenset 

sigevann fra deponier. På bakgrunn av funnene i Ressursutvalgets første innstilling i 1968, 

bevilget Industridepartementet fem millioner kroner i 1970 som et ledd i et flerårig 

forskningsprogram for rensing av avløpsvann, kalt Prosjekt Rensing Avløpsvann (PRA). Når 

det gjaldt sigevann skulle prosjektet i hovedsak finne sammensetningen av sigevann i 

deponier og komme med rensemuligheter slik at sigevannet kunne slippes ut i resipienter 

med redusert forurensning.
177

 

Det var i hovedsak NIVA som sto for denne forskningen og et av NIVAs viktigste bidrag til 

sigevannsforskningen var Ole Jacob Johansens, Rensing av sigevann fra 1976.
178

 Der ble 

sigevannets karakter målt i norske avfallsdeponier og konkrete løsninger for utbedringer 

foreslått. Han skrev at flere faktorer spilte inn på sigevannets karakter. Der de viktigste var 

vanntilførselen, særlig bekker og nedbørsfelt. Stort tilsig av nedbør gjør at forurensningen 

svinger, men i gjennomsnitt er lav med stort volum. Et godt tilrettelagt deponi vil imidlertid 

ha høy konsentrasjon av sigevann, men lavt volum. Sigevannet skal uansett samles i bunn av 

deponiet og deretter føres i ledning til renseanlegg for kommunalt avløpsvann. Overføring av 

sigevann til kommunale renseanlegg var ofte ikke mulig, noe som gjorde at sigevannet både 

måtte gjennom biologisk rensing og kjemisk felling.
179
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En annen viktig faktor for det økende fokuset på sigevann fra deponier, var etableringen av 

lov om vern mot vannforurensning. Som en følge av denne loven, så Regjeringen det som 

nødvendig å styrke tilsynsapparatene og administrasjonen i NVE som var den viktigste 

forvalteren av lov om vern mot vannforurensning. Dette innebar, for avfallshåndteringen i 

Oslo, strengere krav ved søknader om konsesjon for forurensning. Utviklingen fra å ikke 

tenke så mye på miljøkonsekvensen nedgravd avfall uten rensetiltak kunne føre med seg, til 

et langt større fokus på vannforurensning var stor. Selv om verken lov om vern mot 

vannforurensning eller stortingsforhandlingene i forkant av loven eksplisitt nevner sigevann 

fra deponier som noe spesielt satsningsområde, ble rensing av sigevann fra deponier en del 

av den helhetlige satsningen på å motvirke vannforurensning.
180

 Dette skjedde samtidig som 

deponeringsvirksomheten ble flyttet til Grønmo. 

 

4.2 Etablering av deponier på Grønmo 

Etter etableringen av forbrenningsanlegget på Haraldrud, ble ikke belastningen på deponier 

like tyngende, ettersom avfallsforbrenningen på Haraldrud tok unna 90 000 tonn med 

hovedsakelig husholdningsavfall og kontor- og forretningsavfall, men ikke industriavfall 

eller kjemisk avfall, fordi mesteparten av dette ikke lot seg brenne i de to ovnslinjene på 

Haraldrud. Hvilket betød at majoriteten av byens husholdningsavfall ble brent og utnyttet til 

energi til næringsvirksomhetene på Nordre-Hovin. Derimot var det store mengder 

industriavfall som måtte deponeres eller brennes på en annen måte.
181

  

Etableringsprosessen til avfallsanlegget på Grønmo gikk for seg uten de helt store 

problemene. Som ved plasseringen av deponiene på Stubberud og Rommensletta, var 

kriteriene de samme for Grønmo, et «verdiløst dalslukt». Et lite befolket område med nærhet 

til sentrum. Renholdsverket endte opp med et areal på litt i overkant av 500 mål, 

sammenhengende på Kullbunnmyrene (i bruk mellom 1969-1978) og deler av Sørlimosen (i 

bruk mellom 1978-2000), som de største deponeringsarealene, sammen med de mindre og 

nyere feltene «felt A» og «felt B» som begge ble brukt etter år 2000 til nedleggelsen i 

2007.
182

 Hele arealet var et område bare 14 kilometer fra Oslo sentrum og samtidig et 
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område godt skjermet fra befolkning. Enkelte turveier inn i Østmarka måtte flyttes og 

Grønmo gård, en eiendom Oslo kommune selv disponerte, måtte rives.
183

 (se figur 4.1 i 

vedlegg for kart)  Renholdsverket så tilsynelatende ut til å ha fått et svært lovende areal for 

støyende virksomhet, både gjeldende lyd og utsyn. Arealene ble godkjent til avfallsanlegg i 

1965, men Renholdsverket måtte søke konsesjon for å drive avfallsvirksomhet på de ulike 

arealene.
184

 I 1974 var det allerede deponert mellom 2 – 2,5 millioner kubikkmeter avfall, 

hvorav majoriteten var industriavfall.
185

 

I den første konsesjonen, gitt i 1967, søkte Renholdsverket utslippskonsesjon fra 

vassdragsloven av 1940 til NVE.
186

 Konsesjonen tilsa at sigevannet måtte renses, som 

kapittel 4.3 viser. For deponeringsmetoden for øvrig var den som ved Rommensletta. 

Kjemisk avfall som olje og løsemidler skulle ikke deponeres, men henvises til brenning på 

Volla gård. Avfallet ble lagvis lagt i floer med 2 – 2,5 meters høyde, komprimert med 

kompaktorer på 25 og 36 tonn. Total fyllingshøyde var 18 meter. Videre var avfallets 

sammensetning omtrent en tredjedel husholdningsavfall og to tredjedeler industriavfall.
187

  

 

4.3 Sigevannstiltak 

4.3.1 Første konsesjon, 1969 

Som kapittel tre viste, ble det ikke gjort noen tiltak for å hindre vannforurensning fra 

sigevann fra deponiene på Stubberud eller Rommensletta. Ved etableringen på Grønmo ble 

det stilt strengere miljøkrav i forbindelse med rensing av sigevann. Renholdsverket søkte 

konsesjon til NVE august 1967, der Renholdsverket forpliktet seg til månedlige vannprøver 

av Gjersrudtjern, som avløpsvannet fra deponiene skulle munne ut i.
188

 Sigevannet fikk fra 

starten av en form for rensing. Det ble i henhold til søknaden fra 1967, anlagt et luftebasseng 
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for å lufte ut biologisk forurensning og en pumpestasjon for å føre slam tilbake i deponiet.
189

 

Skulle vannkvaliteten i Gjersrudtjern bli for dårlig, kunne NVE pålegge bedre rensetiltak og 

nedstengning av anlegget i ytterste konsekvens.
190

 Dette var det klart viktigste 

sigevannstiltaket på Grønmo, sammenlignet med Stubberud og Rommensletta. Denne 

søknaden ble sendt til NVE før Ressursutvalget la frem sine innstillinger og før det i 1971 

ble vedtatt å styrke tilsynsorganene i NVE.
191

  

Det fantes imidlertid langt flere tilgjengelige tiltak for å hindre vannforurensning fra 

sigevann. Det biologiske renseanlegget var i første omgang det eneste gjennomførte tiltaket 

gjort på Grønmo. Særlig tetting av bunnen på deponier var og er sentralt for å hindre 

forurensning fra deponiene. De mest vanlige bunntetningene var, ved etableringen av 

anlegget på Grønmo, leire. Enten skulle deponiene legges på naturlige leireforekomster, eller 

så skulle leire bli tilkjørt og lagt i bunn av deponiene, ifølge Terje Halmø.
192

 En utbredt 

tetning i bunnen av deponier, særlig i Tyskland og USA, var plastmembraner i bunn. I 1976 

hadde dette vært en utbredt metode i flere tiår i nevnte land og Kerr Eckbo skrev at dette 

burde være en aktuell metode også i Norge, særlig ettersom leirebunn var et 

tetningsmateriale som bød på problemer ved tørkeperioder og langvarig kulde.
193

  

Sigevannstrømning til grunnvannet var et problem i staten New York, både på grunn av 

dårlig tetning i bunn av deponiene og på grunn av at staten har en topologi som gjør at 

nedbørsmengdene er store. Salvato, Wilkie og Meed samlet relevant sigevannslitteratur og 

presenterte løsninger for deponeringen i New York. Ettersom nedbørsmengdene var relativt 

store var det viktig å plante vekster med dype, vannsøkende røtter for å minske 

nedbørsinfiltrasjonen til deponiene sammen med toppdekningsmateriale som tillot lite 

infiltrering av nedbør. Videre tok de til orde for bunntetning med leire eller membran og 

drenering av sigevann, se figur 4.2.
194
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Figur 4.2.
195

 Av figuren fremgår det tydelig hvordan overvann burde dreneres, hvordan 

bunntetning og sigevannsdrenering burde legges opp. Samtidig som deponigassen ventileres 

ut av deponiet, noe den må når deponiet tettes i så stor grad. 

Ingen av disse tiltakene ble gjennomført på Grønmo innenfor oppgavens tidsperiode, annet 

enn drenering av overvann og sigevann. Selv om det naturlige underlaget var myr, stedvis 

også under grunnvannsnivå. Samtidig som deponiet lå i et dalføre med stort nedbørsfelt og 

dermed stort tilsig av nedbør i deponiet, i tillegg til dårlige muligheter for avrenning av 

overvann.
196

 Utnyttelse av deponigasser fra Grønmo ble ikke startet før i 1991.
197

   

 

4.3.2 Andre konsesjon, 1972 

I 1972 måtte Renholdsverket fornye konsesjonen fra 1967. Altså etter lov om vern mot 

vannforurensning og styrkingen av NVE hadde trådt i kraft. Denne konsesjonssøknaden 

viser at satsingen på å bedre vannforurensningen også omfattet avfallshåndteringen. I 
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søknaden fra 1972 hadde de månedlige testene av vannkvaliteten i Gjersrudtjern, 

gjennomført av Oslo vann- og kloakkvesen og NIVA, vist at den organiske forurensningen 

var varierende og tidvis høy. En annen bekymringsverdig forurensningsfaktor var den 

kjemiske forurensningen.
198

 NIVA utførte halvårlige kjemiske vannundersøkelser fra 1967, 

altså to år før deponeringen startet på Grønmo. Vannprøvene viste blant annet verdiene for 

fosforkomponenter, nitrogenkomponenter, og klorid (de viktigste formene for kjemisk 

forurensning). I tillegg viste det kjemisk oksygenforbruk at den biologiske forurensingen av 

sigevannet var stor. Årsgjennomsnittet viste at verdiene for de forskjellige kjemiske 

forurensningene tredoblet seg fra 1968 til åpningsåret 1969, og fortsatte å øke for hvert år.
199

  

På bakgrunn av funnene i vannprøvene, ble det i søknaden fra 1972 søkt om konsesjon med 

bygging av et kjemisk renseanlegg, fordi luftebassenget ikke felte ut kjemiske forbindelser. 

Det planlagte renseanlegget ble antydet at kunne fjerne over 90 prosent av avløpsvannets 

innhold av jern, sink, nitrater og fosfater.
200

 

 

4.3.3 Tredje konsesjon, 1974 

I den tredje konsesjonsgodkjennelsen Renholdsverket fikk av Miljøverndepartementet, ble 

konsesjonsbetingelsene utvidet, noe som viser at rensekravene tiltok gjennom 1970-tallet. 

Den daglige driften skulle fortsatte være etter Bradfordmetoden og sigevannet fra 

industriavfallsdeponiet skulle føres til det kjemiske renseanlegget som før. Det ble imidlertid 

satt strengere krav til årlige inspeksjoner av avsluttede deponisektorer.
201

  

Det som imidlertid var nytt ved denne konsesjonsgodkjennelsen var at flyveasken fra 

forbrenningsanlegget på Haraldrud ble renset og den metallholdige syren fra denne 

renseprosessen, metallhydroksidslam, altså avfallsstoffene fra renseprosessen skulle 

deponeres på Grønmo i et eget deponi, avskilt fra de andre deponiene. Metallhydroksidslam 

med for høyt tungmetallinnhold skulle ikke deponeres, men lagres til det kunne sendes store 
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nok kvanta til behandlingssted i utlandet. Videre skulle det metallhydroksidslamet som ble 

deponert, sendes til det kjemiske renseanlegget. Videre ble i konsesjonen forutsatt at det 

kjemiske renseanlegget ble utbedret.
202

 

Til sist fikk Renholdsverket tillatelse til å deponere farlig avfall hvis det ikke fantes noen 

annen håndteringsmetode. Dette skulle legges i et eget deponi med «spesielle tiltak» og 

sigevannet skulle føres til renseanlegget.
203

  

 

4.3.4 Deponering av farlig avfall på Grønmo 

I forbindelse NGUs kartlegging av deponering av farlig avfall på slutten av 1980-tallet og 

tidligere rapporter, ble det – paradoksalt nok - funnet store mengder farlig avfall på 

Kullebunnmyr. I dette deponiet ble store mengder industriavfall deponert. Som det kom fram 

av rapporten, var det ble i «en viss utstrekning» sortert ut tønner med farlig avfall og lagt i et 

separat deponi. Disse tønnene rustet og var i stor grad en påvirkning til forurensningen av 

Gjersrudbekken og Gjersrudtjern. I tillegg var denne deponeringen av en grad som gjorde at 

det måtte gjøres umiddelbare rensetiltak, som en av to forekomster i Oslo.
204

     

Selv om det farlige avfallet ble deponert i et separat deponi for farlig avfall, var 

deponeringen i seg selv ikke forenlig med konsesjonsgodkjennelsen fra 1967 som gjaldt til 

1972. Konsesjonen var eksplisitt vedrørende deponering av farlig avfall: «Industriavfall som 

kan inneholde giftstoffer og avfall som inneholder olje o.l. skal ikke tømmes på 

søppelfyllingen.»
205

 Fra 1974 fikk Renholdsverket tillatelse til å deponere farligavfall. Dette 

betyr enten at denne forurensningen stammer fra årene før konsesjonen i 1974, eller at 

konsesjonsbetingelsene fra 1974 ble fulgt i tilstrekkelig grad. 

Sannsynligvis ble dette deponert etter 1974, ettersom det ble lagt i et separat deponi. Det 

betyr i så fall at rensetiltakene i forbindelse med denne deponeringen ikke var gode nok. 
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4.4 Vannforurensning 

Som konsesjonsgodkjennelsene forutsatte, måtte sigevannet fra deponiet på Grønmo testes 

månedlig. Samtidig som Gjersrudtjern måtte testes og holdes ved like. Testene fastslo at 

rensingen ikke fungerte. Noe som ble merkbart for flere som bodde på Klemetsrud. I et møte 

mellom Renholdsverket og Klemetsrud Vel i 1972, var flere bekymret for drikkevannet sitt 

ettersom få på Klemetsrud var tilkoblet vann- og kloakknettet. Vannet i Gjersrudbekken og 

Gjersrudtjern ble karakterisert som illeluktende og området rundt bekken var gulbrunt og det 

«en gang så fine» Gjersrudtjern var også blitt gulbrunt.
206

 Denne uroen fra lokalbefolkningen 

ble til en viss grad underbygget av vannprøvene fra NIVA. I vannprøvene ble kimtall-

verdien målt.
207

 Den viste en stor økning, men både under tillatte og helseskadelige 

verdier.
208

  

Selv om forurensningen av Gjersrudtjern ikke gikk utover helseeffektene i vannet, hadde 

forurensningene fra deponiet på Grønmo andre vannforurensningskonsekvenser. En av 

nitrogenforbindelsene som ble sluppet ut fra deponiet var ammonium, som ved høy PH-verdi 

går over til ammoniakk som øker giftigheten i vannet og i verste fall kan føre til fiskedød, 

noe som forekom ved lite vanntilstrømning og dermed høyere konsentrasjoner av ulike 

stoffer, deriblant ammonium. En annen kritisk faktor var algeveksten i vannet. Algeveksten 

var svak, noe som kom som en overraskelse for NIVA. Høye nitrogen- og fosforforbindelser 

gir gode algevekstforhold, men av ukjente årsaker var ikke dette tilfelle i Gjersrudtjern. 

Konsekvensen av lite algevekst er oksygenfattig vann.
209

 Hele rapporten konkluderte med at 

forholdene bedret seg i Gjersrudtjern etter at renseanlegget ble bygget i desember 1972, fordi 

tungmetaller og andre kjemiske forurensninger ble felt ut av sigevannet. Likevel var 

forurensningssituasjonen av en karakter som tilsa at det måtte gjøres tiltak for å bedre 

vannkvaliteten i Gjersrudbekken og Gjersrudtjern.
210

 

 

4.4.1 Sigevann ved sammenlignbare deponier 
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Som et ledd i den tiltagende forskningen på sigevann gjennom 1970-tallet, ble det gjort en 

sammenlignende studie av seks norske (Isi I og II i Bærum, Taranrød på Sem utenfor 

Tønsberg, Grønmo, Brånåsdalen i Skedsmo og Yggeseth i Asker) og to amerikanske (Cader 

Hills og Kent Highland, begge i staten Washington) kommunale husholdnings- og 

industriavfallsdeponer med data fra 1974 (tabell 4.1 i vedlegg). Denne studien viste at 

Grønmo, omtrent lå på de samme verdiene som de andre deponiene. Både den kjemiske og 

biologiske forurensningen på Grønmo var under verdiene i de andre deponiene, hvis man ser 

bort fra Isi II som var et lite, nytt deponi med relativt homogent avfall og prøvene som ble 

tatt var med andre ord tett på oppstarten av deponiet.
211

  

Det er særlig fruktbart å sammenligne Grønmo med Brånåsdalen og Kent Highland i 

Washington. Alle tre startet opp omtrent samtidig, de var alle relativt store deponier og 

hadde ganske store og like nedbørsfelt.
212

 Brånåsdalen, også fordi dette deponiet hadde en 

relativt høy andel industriavfall, med to femtedeler industriavfall og tre femtedeler 

husholdningsavfall. Mens på Grønmo var det om lag to tredjedeler industriavfall. Den andre 

Kent Highland, hadde omtrent samme areal med sine 250 dekar og Grønmo med 200 dekar 

(bare Kullebunnmyrene). På Kent Highland ble det imidlertid kun deponert 

husholdningsavfall, noe som gjør det mulig å sammenligne sigevannet fra kun 

husholdningsavfall og husholdnings- og industriavfall. På Brånåsdalen måtte også Skedsmo 

kommune søke konsesjon for å drive avfallsdeponi, der noen av forutsetningene var at det 

ikke skulle deponeres kjemisk avfall og at sigevannet fra deponiet skulle samles og føres i 

ledning til det kommunale renseanlegget for avløpsvann.
213

  

Alle disse tre deponiene hadde store variasjoner av både kjemisk og organisk forurensning i 

tørrværs- og nedbørsperioder, som følge av dårlig tilrettelagte deponeringsarealer med tanke 

på nedbørsfelt. Kort sagt vil deponier med liten tilstrømning av nedbør og gode 

tetningsforhold ha høyere konsentrasjoner av forurensning, men mindre mengde, noe som 

gjør det enklere å samle. I felt med store nedbørsfelt og dårligere tetning, er konsentrasjonen 

av forurensning lavere, men sigevannet siger ut og blander seg med omgivelsene rundt.
214

  

Alle deponiene hadde høye nitrogenforbindelser, særlig av ammonium. Noe som skjer når 

deponeringsmetoden skaper anaerob nedbrytning, som var tilfelle ved alle de tre deponiene. 
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Altså spilte det liten rolle om det ble deponert husholdnings- eller industriavfall, så lenge 

nedbrytingen var anaerob. Derimot kunne industriavfallsdeponier ha høyere forurensning av 

kjemiske stoffer og tungmetaller. Ettersom den kjemiske rensingen felte ut tungmetaller og 

kjemiske forbindelser, utenom ammonium, var forholdene ved Grønmo, Brånåsdalen og 

Kent Highland relativt like.
215

    

I staten New York var det på slutten av 1960-tallet og starten av 1970-tallet betydelige 

sigevannsproblemer. I en undersøkelse fra 1968 ble det estimert at staten produserte 35 

millioner tonn avfall årlig, hvorav det aller meste ble deponert i delstatens 921 deponier. Av 

disse 921 deponiene hadde 92 rapporterte sigevannsproblemer, altså omtrent en tiendedel. 

Årsakene var, ifølge Salvato, Wilkie og Meed, at deponiene ble lagt til isolerte områder 

utenfor byen og dermed ble det ikke gjort sikrings- eller rensetiltak annet en tildekking og 

pakking av deponiene som Bradfordmetoden tilsa. Ifølge artikkelen var årsakene til 

sigevannsproduksjonen den høye andelen papiravfall (50 prosent) som absorberte mye vann 

og hadde lang nedbrytingstid som gjorde at avfallet skapte sigevann lenger enn med organisk 

avfall med rask nedbrytingstid.
216

  

 

 

4.4.2 Renseanlegg til ingen nytte? 

NIVA publiserte en ny stor undersøkelse av sigevannet fra deponiet på Grønmo i 1979. Den 

rapporten viste at den kjemiske rensingen av sigevannet fra Grønmo ikke fungerte 

tilfredsstillende, selv om den kjemiske rensingen fjernet fosfor og de vanligste tungmetallene 

i sigevann, jern og sink. Den kjemiske rensingen ga ubetydelig rensing av organiske stoffer 

og nitrogen, der det meste forelå som ammonium. Verdiene av ammonium lå 

gjennomgående på over 100 ml N/l, noe som var hovedårsaken til fiskedøden i 

Gjersrudtjern, sammen med høy PH-verdi og lite oksygenholdig vann. Vannkvaliteten var i 

undersøkelsesperioden, 1977-1978, av en karakter som gjorde at vannet var ulevelig for 

laksefisk. Den eneste fisken som overlevde i Gjersrudtjern, var karuss.
217
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Den organiske forurensningen var også kritisk for vannkvaliteten. Den organiske 

forurensningen av vannet ble i dette tilfellet målt i kjemisk oksygenforbruk (KOF)
218

 og 

verdiene var varierende, men målte 350 mg O/l i NIVAs rapport, noe som tilsvarer 

nedbrytbarheten til husholdningskloakk. Til sammenligning skal drikkevann i dag ikke 

overskride 5 mg O/l i KOF. Kombinasjonen av høyt innhold av ammonium og høyt kjemisk 

oksygenforbruk var årsakene til den dårlige vannkvaliteten. Renseanlegget fra 1972 felte ut 

og reduserte imidlertid innholdet av tungmetaller, sink, jern, fosfor og polyklorerte bifenyler 

(PCB), men rapporten konkluderte med at det var mindre betydningsfylt, ettersom 

ammonium og organisk forurensning gjorde store skader.
219

 

Ikke før det kjemiske renseanlegget på Grønmo ble nedlagt og sigevannet ble lagt i ledning 

til det kommunale renseanlegget for avløpsvann i 1985, bedret vannforholdene seg.
220

 I en 

stor vannundersøkelse som skulle kartlegge miljøgiftkildene til forurensningen av Indre 

Oslofjord i 1995, ble det påpekt at sigevannet som lakk ut av deponiet på Grønmo i 1990, ble 

fanget opp av ledningene til renseanlegget på Bekkelaget. I nedbørsperioder gikk 

overskuddsvannet til Gjersrudbekken og videre til Gjersrudtjern. I slike perioder var 

forurensningen fra Grønmos sigevann av ubetydelig karakter for Gjersrudbekken og 

Gjersrudtjern.
221

  

 

4.5 Konklusjon 

For å svare på spørsmålet stilt innledningsvis, hvilke grep ble gjort for bedre 

sigevannskvaliteten på Grønmo, kontra fraværet av rensetiltak på Stubberud og 

Rommensletta, og lyktes deponeringstiltakene?  

Det ble gjort sigevannstiltak på Grønmo. Likevel er det rimelig å konkludere med at 

sigevannstiltakene ikke var av tilstrekkelig grad. Johansen la som premisser for et godt 

drevet deponi, at det ble lagt til områder uten større nedbørsfelt enn deponiarealet, samtidig 

som dekningsmaterialet hadde liten gjennomtrekking av nedbør og gode løsninger for 
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avrenning av overvann.
222

 Alle deponeringsarealene på Grønmo hadde imidlertid en 

topografi som gjorde at deponiet fikk tilsig av store nedbørsmengder. Samtidig var deponiet 

lagt til et myrområde, delvis under grunnvannsnivå, som absorberte sigevannet og fortynnet 

det. Dermed lå det naturlige forhold til grunn for sigevannsproblemer.  

Som et ledd i den utvidede begrensningen av vannforurensning, påla NVE at Renholdsverket 

måtte rense sigevannet med et biologisk renseanlegg. Dette renseanlegget renset delvis den 

biologiske forurensningen i avløpsvannet som ble sluppet ut i Gjersrudbekken. Det renset 

ikke den kjemiske forurensningen. Derfor ble Renholdsverket pålagt å felle ut den kjemiske 

forurensningen da utslippskonsesjonen ble videreført i 1972. Ifølge NIVAs rapport med 

prøver fra 1977 og 1978, reduserte dette renseanlegget kjemiske forbindelser som jern, sink, 

PCB og fosfor, i tilstrekkelig grad. Nitrogenforbindelsene, særlig ammonium, ble ikke renset 

i tilstrekkelig grad, noe som gikk utover vannkvaliteten og leveforholdene for fisk.  

Situasjonen på Grønmo var ikke noe særlig mer kritikkverdig, sammenlignet med de andre 

syv deponiene i Johansens studie, uten at det betyr at situasjonen var tilfredsstillende. I likhet 

med Brånåsdalen, ble det deponert store mengder kjemisk avfall som ikke skulle deponeres, 

men håndteres etter konsesjonstillatelsen. Flere forhold, men særlig den uheldige topografien 

på Grønmo, de utilstrekkelige rensemetodene for sigevann og deponeringen av kjemisk 

avfall, gjør at det vanskelig kan argumenteres for at sigevannstiltakene på Grønmo, kontra 

Stubberud og Rommensletta, var gode nok.  
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5 Hvem skal ta seg av det farlige 

avfallet og hvordan gjøres det? 

I flere tiår var befolkningen i Groruddalen plaget røyk- og luktproblemer som følge av 

utilstrekkelige metoder for håndtering av det vi i dag kaller farlig avfall, tidligere kalt 

spesialavfall.
223

 Også NGUs rapport over 96 påviste tilfeller av dårlig håndtering av farlig 

avfall i Oslo vitner om en kaotisk og kritisk situasjon.  

På 1960- og 1970-tallet hadde farlig avfall et vidt begrep. Problemavfall ble det kalt den 

gangen, og var et begrep som dekket mange former for avfall. Fra store vanskelig 

håndterbare bilvrak og andre typer avfall som ble karakterisert som problemavfall på grunn 

av sin størrelse, til brannfarlige væsker. Hvis alt under paraplybetegnelsen problemavfall 

skulle blitt tatt med i dette kapitlet, hadde det ikke holdt med ett kapittel. Derfor snevres 

dette kapitlet inn til å handle om det vi i dag kaller farlig avfall, med hovedvekt på kjemisk 

avfall.  

Kapitlets problemstilling er følgende: hvor stor var utbredelsen av farlig avfall, og hvorfor 

tok det lenger tid å få gode rammer for håndteringen av farlig avfall enn for annet avfall? 

Var det med denne typen avfall, ofte svært forurensende og helseskadelig, som det 

husholdningsavfallet en økonomisk prioritering, eller bunnet årsakene i manglende teknologi 

eller var det fraværende lovverk som gjorde situasjonen vanskelig for renholdsaktørene i 

Oslo og landet for øvrig? 

En forutsettende nyanse for dette kapitlet er forskjellen på farlig avfall og kjemisk avfall. 

Kjemisk avfall er en underkategori av paraplybetegnelsen farlig avfall. Farlig avfall er 

avfallstyper som må behandles for seg på grunn av sin potensielle skadelighet for helse og 

eller miljø. Avfall, som på grunn av sin kjemiske sammensetning og dermed ofte 

brannfarlighet, ble karakterisert som kjemisk avfall. Slik avfall kunne ikke kunne deponeres 

med husholdningsavfall og annet ikke-brannfarlig avfall, på grunn av faren for 

fyllingsbranner. Kjemisk avfall måtte destrueres så fort som mulig ved brenning.
224

 Konkret 

var det i hovedsak snakk om stoffene linolje, alkyler, trykksverte, tuluol, xylol og ulike 
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lakker som var blandet med papir, hovedsakelig fra kjemisk industri.
225

 Det er to sentrale 

temaer for dette kapitlet, det ene er Oslo Renholdsverks brenning av kjemisk avfall med 

hovedfokus på praksisen på Volla gård. Det andre sentrale temaet er den generelle 

behandlingen av annet farlig avfall, som i stor grad foregikk ukontrollert. 

 

5.1 Omfanget og håndteringen av farlig avfall og 

kjemisk avfall 

I likhet med avfallet som ble lagt i deponiene, hadde brenning av kjemisk avfall vært et 

betent tema, men på en annen måte enn deponeringsproblematikken. Denne typen avfall ble 

fra 1955 systematisk håndtert av Renholdsverket på Volla gård. Pål Rosland skrev i 

Jordforurensning i Groruddalen, at avfallet de første årene ble helt ut på bakken og satt fyr 

på mellom 1955 og 1959, før det ble etablert brannfyllinger etter 1959.
226

 

På 1960-tallet hadde Renholdsverket deponiet på Rommen for husholdningsavfall og ikke-

brennbart industriavfall, og fra 1967 forbrenningsanlegget på Haraldrud. Det brannfarlige 

avfallet vi i dag kaller farlig avfall ble henvist til Volla gård, fordi anlegget på Haraldrud 

ikke hadde tilstrekkelig teknologi til å brenne kjemisk avfall. Det er imidlertid ingenting som 

tyder på at Volla gård tok imot majoriteten av kjemisk avfall. I Roslands bok, som tar for seg 

forurensning private og offentlige deponier i Groruddalen går det tydelig frem at de aller 

fleste av de totalt 52 små, mellomstore og store deponiene beviselig eller sannsynligvis 

deponerte farlig avfall i ulik mengde, hvorav 29 av deponiene har før med seg «betydelig» 

forurensningsgrad og åtte har ført med seg «sterk» forurensning. Ettersom flere av disse 

deponiene ikke loggførte eller kontrollerte det som ble deponert, kan man ikke slå fast hvor 

omfattende deponering av farlig avfall var og den medfølgende forurensningsgraden av 

grunn og vann.
227

 Roslands bok bygger på og utvidet NGU og NGIs karteleggingsrapport fra 

1989.
228

 SFTs undersøkelse, utført av NGU og NGI. Hvor de fant 96 lokaliteter med 

forurenset grunn i Oslo, hvorav det hos 81 av disse, forelå opplysninger om eller mistanke 

om deponering av ulikt farlig avfall, blant annet kjemisk avfall.
229

 Dette viser at omfanget av 
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både kontrollert og ukontrollert deponering av ulikt farlig avfall var stort, men nærmest 

umulig å tallfeste. 

Selv om disse undersøkelsene ble gjort mange år etter at problemet sto på som verst, virket 

kommunen gjennom Helserådet, interessert i å samle virksomheten rundt farlig avfall til 

Renholdsverket, selv om ingen former for industriavfall eller farlig avfall var underlagt den 

kommunale renovasjonen. Likevel tok kommunen tilsynelatende sikte på å luke ut private 

aktører. Blant de større private aktørene i Oslo var deponiene på Kjelsrud, også det i 

Groruddalen. Der ble det mellom 1945 og 1973 deponert og brent store mengder farlig avfall 

fordelt på fem ulike deponier, alle styrt av familiebedriften Sundbye. I det største av disse 

deponiene ble store mengder maling, olje og løsemidler deponert og brent.
230

 Helserådet slo 

for alvor alarm rundt driften på Kjelsrud gård. 7. august 1970 og sendte brev til Hans 

Sundbye, som drev anlegget på Kjelsrud, om at avfallsbrenningen måtte opphøre så snart 

som mulig. Sundbye tok kontakt med advokat for å komme til enighet om en nedtrapping av 

virksomheten og total opphørelse 1. september 1973. Dette ble ikke tatt til følge og all 

brenning måtte opphøre på Kjelsrud gård allerede 31. desember 1970, var svaret fra 

Helserådet.
231

  

Parallelt med kommunens interesse om å overføre brenningen av kjemisk avfall til 

Renholdsverket, hadde heller ikke Renholdsverket noe permanent anlegg for å destruere 

kjemisk avfall. Kun det midlertidige anlegget på Volla gård som etter planen skulle avvikles 

i løpet av 1972, uten detaljerte planer for hvordan kjemisk avfall skulle håndteres eller 

destrueres i fremtiden.
232

   

Heller ikke Renholdsverket fulgte egne anbefalinger angående behandling av kjemisk avfall, 

som tilsynelatende var nærmest synonymt med brannfarlig avfall. Av fyllingsinstruksen fra 

1961, som beskrev hva som kunne deponeres og hva som måtte brennes, gikk det eksplisitt 

frem at brannfarlig avfall skulle brennes. Likevel ble store mengder spillolje deponert i 

deponiet på Rommen. I 1966 ble det deponert mellom 11 000 og 60 000 liter månedlig og 

totalt 298 000 liter for hele året. Hvorvidt dette er representativt for årene rundt, eller noe 
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som kun skjedde i 1966, er det ikke belegg for å si noe sikkert om.
233

 Sannsynligvis var dette 

noe som foregikk jevnlig, ettersom det også ble deponert store mengder ukjent kjemisk 

avfall på Grønmo, som vist i kapittel fire. Like fullt vitner dette om at situasjonen 

vedrørende farlig avfall var kaotisk, og en god grunn til at det var behov for en 

landsdekkende kartlegging, opprydning og ikke minst et lovverk både renovasjonsaktører og 

bedrifter kunne forholde seg til. 

 

5.1.1 Omfanget på landsbasis 

På landsbasis var mengdene kjemisk avfall enorme. På landsbasis utgjorde oljeavfallet i 

1970 alene om lag 26 000 m
3
, med svært varierende vann- og forurensningsinnhold. Også 

løsemidler var et utbredt problem, med omtrent 1 000 tonn flytende kjemisk avfall på 

årsbasis i form av ulike former for løsemidler, i hovedsak forurenset whitesprit. Selv om det 

meste av denne spilloljen ble solgt og brukt som smøreolje etter at den ble raffinert på nytt 

og det meste av forurenset løsemiddel ble gjenbrukt, konkluderte Resirkuleringsuvalget i 

1975 med at det var behov for å øke innsamlingen og resirkuleringen. I utredningen ble det 

anbefalt å bygge en prøveanlegg som måtte kunne oppbevare opp mot 20 000 tonn og 

transportere det videre til egnede resirkulerings- eller destrueringsfasiliteter. Med dette håpet 

utvalget å minske mengden kjemisk avfall som ble deponert.
 234

   

 

5.2 En langvarig midlertidighet for brenning av 

kjemisk avfall 

Knut Kran, daværende direktør i Renholdsverket, ble intervjuet av avisen Friheten høsten 

1959, i forbindelse med Renholdsverkets start av brenning av kjemisk avfall på Volla gård. 

Kran presiserte at virksomheten på Volla skulle være midlertidig og at en ny lokasjon skulle 

finnes så fort som mulig. Røyken fra brenningen ble karakterisert som illeluktende og ble 

spredt over store områder øst i Oslo, noe som ikke var holdbart hverken for Renholdsverket 

eller lokalbefolkningen. Det ble i 1959 vurdert to permanente løsninger. Den ene var et 
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forbrenningsanlegg som gjorde røyk- og luktproblemene betraktelig mindre ved at 

røykutslippene ble renset. Den andre aktuelle løsningen var av enklere karakter, nemlig å 

finne et mer avsidesliggende sted der røyken ikke kunne plage mennesker, uten noen ny 

teknologi eller mer avansert brenning enn den som allerede ble praktisert.
235

  

Metodene for håndtering av kjemisk avfall var enkle, noe et brev fra Renholdsverket viser, 

der de måtte gjøre rede for praksisen ved både Volla gård og Kjelsrud gård, etter spørsmål 

fra Oslo Helseråd i 1962. Renholdsverket ble i dette brevet bedt om å gjøre rede for sine 

praksiser ved håndtering av brannfarlig avfall. Svaret fra Renholdsverket var klart: «Den 

nåværende behandlingsmetoden tilfredsstiller ikke moderne krav i estetisk og hygienisk 

henseende, men vi har ingen annen sikker metode å henvise til».
236

 Dette svaret innebar at 

løsemidler, maling, giftstoffer fra Medisindepoet og eksplosive stoffer ble helt ut på bakken 

og brent i friluft. Teknologien for å destruere slik avfall var med andre ord ikke tilstede. I 

desember 1964 var situasjonen på Volla uendret fra situasjonen i 1959, og utsiktene for en 

permanent løsning for det kjemiske avfallet var like langt unna, ifølge et intervju i 

Aftenposten. Knut Kran, daværende direktør i Renholdsverket sa i dette intervjuet, at det 

heller ikke i utlandet fantes teknologi som kunne forbedre miljøkonsekvensene fra 

brenningen av kjemisk avfall.
237

  

 

5.2.1 Permanent kjemisk brenning på Grønmo? 

Renholdsverket fikk godkjent planene om avfallsanlegg på Grønmo 1965. Tre år senere 

søkte Renholdsverket til Røykskaderådet om konsesjon for brenning av kjemisk avfall på det 

kommende avfallsanlegget på Grønmo. Konsesjonen ble godkjent av Røykskaderådet fra 

1968 til og med juni 1970. Praksisen skulle være slik den var på Volla gård og uendret sett 

opp mot praksisen i 1959, men i tråd med alternativ to fra intervjuet i Friheten høsten 1959. 

Brenning i friluft på et mer avsidesliggende område enn Volla gård.  Det innebar mottagelse 

av ulikt kjemisk avfall mellom klokken 07.00 – 12.00, deretter skulle avfallet brennes frem 

til klokken 16. Røykutviklingen ble antatt å være den samme som på Volla. 
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Konsesjonsgodkjennelsen kunne av berørte parter, klages inn til Industridepartementet.
238

 

Akers Velforbund (Nordstrand krets), Nordstrand Vel, Klemetsrud Vel og Østmarkas 

Venner klaget avgjørelsen til Industridepartementet.
239

 Bakgrunnen for klagen baserte seg på 

at røykutviklingen ville være sjenerende for lokalbefolkningen på Klemetsrud, skadelig for 

fuglelivet i Østmarka og at flere av turmulighetene i Østmarka ville bli ødelagt. Dette skrev 

Arbeiderbladet som var tilstede på møte til Østmarkas venner som sto i spissen for klagen til 

Industridepartementet og fikk med seg over 300 underskrifter av naboene til det planlagte 

anlegget.
240

 Ettersom brenningen av kjemisk avfall fortsatte på Volla gård, ble denne 

protesten innvilget.  

I denne saken er det interessant å se hvordan lokalbefolkningen og Østmarkas Venner fikk 

stanset den planlagte virksomheten ved Grønmo. Denne saken kan regnes som en seier for å 

hindre inngrep i Marka. For befolkningen i Groruddalen må dette regnes som nok et tap 

ettersom den urensede brenningen av kjemisk avfall fortsatte på Volla gård på ubestemt tid. 

Det må regnes som et paradoks at brenningen av kjemisk avfall, som av Oslo Helseråd, i 

1969 ble karakterisert som ille, fortsatte i stor utstrekning i et av landets tettest befolkede 

områder. 

 

5.3 Luftforurensning 

Det ble i det hele tatt malt et svært negativt bilde av håndteringen av brenningen av kjemisk 

avfall. Avisoppslagene var mange, med titler som «Røykplagen gjør Grorud til en bakgård 

for Oslo».
241

 Det blir uriktig å gi Renholdsverket for stort ansvar for røykplagene i Oslo, vel 

var praksisen uhygienisk og uestetisk, men 1960-tallets Oslo var en by preget av 

luftforurensende fyring fra husholdningene med både kull, koks og fyringsolje med høyt 

svovelinnhold.
242

 Denne fyringen gjorde vinterluften (da luften er minst bevegelig) i Oslo 

var på nivå med London.
243

 Også industrien og biltrafikken bidro i stor grad til periodevis 
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dårlig luftkvalitet. For Groruddalen spesifikt, var det også andre private brennplasser som i 

stor grad bidro til høy luftforurensning, som brannfyllingen på Kjelsrud gård
244

 og NSBs 

brennplass for gamle togvogner ved Nyland i Groruddalen.
245

 Luftforurensningen fra 

brenning av ulike typer avfall gjorde at Veitvet skole sto i fare for å stenge i 1969.
246

 

Topografien og ventilasjonen av bydelene i Groruddalen gjorde forholdene verre enn mange 

andre steder, fordi røyken la seg over hele dalen som følge av at det var en dal med lite 

bevegelse i luften.
247

 

 

5.4 Teknologi og behandling av kjemisk avfall i 

sammenlignbare byer og land 

I en artikkel i tidsskriftet Journal of Hazardous Materials, skrev P. K. Patrick om 

håndteringen av farlig avfall i Vest-Europa. I introduksjonen skrev han at metodene for 

håndtering av farlig avfall, over hele Vest-Europa, var preget av å finne de laveste 

kostnadene uten særlige hensyn til verken miljø- eller helsekonsekvenser. Flere land dumpet 

kjemisk avfall enten i havet eller på land. Dette førte til flere svært uheldige miljøskader i 

flere land og som en videre konsekvens, innstramming av et gjennomgående løst lovverk 

generelt i Vest-Europa. I England skjedde dette i 1972, gjennom en klassifisering av avfall, 

der det farlige avfallet måtte behandles separat fra annet avfall. Lignende ordninger kom på 

plass i Vest-Tyskland og Nederland, omtrent samtidig. Den gjennomgående trenden i Vest-

Europa var at datainnsamlingen om omfanget av farlig avfall var vanskelig. Metodene kunne 

i hovedsak deles i fem grupper. Deponering på land, dumping på havet, lagring i gruver, 

forbrenning og gjenvinning og gjenbruk.  

Den vanligste metoden i Vest-Europa var deponering på land og medfølgende 

sigevannsproblemer som førte til forurensning av grunnvann og vassdrag. Dumping på havet 

var også en metode der tanken om at havet kunne bryte ned den kjemiske forurensningen, 

dette ble i stor grad gått bort fra før miljølovgivningen i landene bla strammet inn, fordi 

transportkostnadene var for høye. Forbrenning av kjemisk avfall var blitt en utbredt metode 

                                                 
244

 OB, Renholdsverkets arkiv, Boks D48 (574.11A), mappe-id 1,  Kjelsrud gård – Volla gård – Privat brenning 

av industriavfall, Trygve Iversen, 7. august 1970 
245

 Arbeiderbladet, 1969, 11. Oktober: Søppelforbrenning omgir Groruddalen  
246

 IBID 
247

 Arbeiderbladet, 1969, 19. Mars: Røykplagen gjør Grorud til en bakgård for Oslo 



71 

 

utover 1970-tallet, men som i Norge, var den varierende sammensetningen av kjemisk avfall 

et problem ved forbrenning av kjemisk avfall. For håndteringen av farlig avfall generelt, var 

både måling av kvantiteten og kvaliteten av kjemiske avfallsstoffer vanskelig når mange 

kjemiske bedrifter ikke hadde kontroll på hvilke avfallsstoffer de produserte, eller rammer 

for hvordan de ble håndtert.
248

   

Situasjonen vedrørende kjemisk avfall var som det foregående har vist, omtrent tilsvarende i 

flere sammenlignbare byer og land ellers i Vest-Europa som i Oslo. Oslo Renholdsverk var 

gjennom 1960-tallet i kontakt med utenlandske avfallsfirmaer og produsenter av 

forbrenningsovner i England, Sverige, Danmark og Tyskland, for å få inn bærekraftig 

teknologi til destruering av kjemisk avfall.  

Lovverket i England var frem til 1972, slik at hver enkelt bedrift selv var ansvarlig for å 

behandle avfallet sitt. Refuse Treatment  & Utilisation LTD, var på 1960-tallet en stor 

produsent av forbrenningsovner til den kjemiske industriens avfall. Selskapet lagde flere 

store ovner til industribedrifter med flytende brannfarlig avfall og tilbød seg å hjelpe 

Renholdsverket med forbrenningsovn til kjemisk avfall. Blant annet hadde de levert en 

forbrenningsovn med tre ovnslinjer, der den ene ble matet med tilsølt fast avfall som papir 

eller tekstiler dynket i olje. Den andre ovnslinjen ble matet med medisiner og sykehusavfall 

som skulle destruere. Og den tredje ble matet med flytende kjemisk avfall.
249

 Ettersom det 

ikke ble bygget noe slik anlegg i Renholdsverkets regi, ble det ikke noe av tilbudene, uten at 

det er oppgitt noen grunn til dette. Dette viser imidlertid at det fantes teknologi for brenning 

av kjemisk avfall i England, i motsetning til hva Kran sa til Aftenposten i 1964. 

Renholdsverket var i kontakt med renholdsavdelingen i Stockholms Stadts Gatukontor, der 

de i 1965 hadde positive erfaringer med et prøveprosjekt med en svenskutviklet 

forbrenningsovn. Før dette var praksisen lik som i Oslo, med brenning på bakken i friluft.
250

 

Denne tråden ble fulgt opp av Renholdsverket, ved å kontakte produsenten av 

forbrenningsovnen. I forbindelse med et mulig forbrenningsanlegg fra Sverige, ble det satt i 

gang en oppfordring fra Renholdsverket der de oppfordret leverandørene av kjemisk avfall 

til Renholdsverket, om at de ulike avfallsstoffene ikke ble blandet. De flytende stoffene 
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skulle samles inn hver for seg og ha liten grad av forurensning eller sammenblanding med 

andre stoffer. Dette ble vanskelig å utføre for leverandørene.
251

 Separering av avfallet var en 

avgjørende faktor for at denne ovnen kunne brukes. Nettopp at det kjemiske avfallet 

Renholdsverket måtte ta hånd om var blandet sammen da det ble mottatt fra bedriftene, ser ut 

til å ha vært en bremsende faktor for etablering av en permanent og holdbar håndtering av 

kjemisk avfall og ikke ulikt situasjonen ellers i Vest-Europa.    

Mediedekningen av forholdene ved Volla gård var både bred og kritisk til praksisen der, 

likevel gikk det helt til 1970 før en provisorisk forbrenningsovn ble tatt i bruk på Volla gård. 

Den skulle etter planen bare være i bruk til det ble funnet et egnet permanent sted for 

forbrenning av dette avfallet. Ovnen skulle være midlertidig, det medførte at det ikke ble lagt 

ned den helt store innsatsen for rensning av røyken. Forskjellen fra før 1970 var at det 

kjemiske avfallet etter 1970 ikke ble brent på bakken, men i ovn med rør, som gjorde at 

røyken ikke la seg i samme grad på bakkenivå og ikke minst reduksjon av 

jordforurensningen. Noen form for rensning av røyken var det ikke.
252

 Tross tilgjengelig 

teknologi fra flere produsenter i England og Sverige ble det aldri realisert noe anlegg til dette 

formålet i Oslo. Grunnen til dette ser ut til å ha vært at det bedriftene som produserte 

brannfarlig avfall ikke fikk separert de ulike stoffene hver for seg, selv om dette lot seg gjøre 

i England – i alle fall til en viss grad. Kombinert med at et slikt anlegg av økonomiske 

grunner burde bli lagt sentrumsnært og naturlig nok helt til et område der det allerede var 

fasiliteter til slik praksis, altså var Haraldrud det naturlige valget av lokasjon. En egen 

ovnslinje til kjemisk avfall ble imidlertid stoppet av bydelsutvalget i 1981.
253

 

Kostnadsspørsmålet viste, i likhet med plasseringen av deponiene og i det hele tatt slik 

utstrakt bruk av deponier, at økonomi til syvende og sist var avgjørende i avfallsspørsmål. 

 

5.5 Hvilket ansvar hadde bedriftene? 

Mye av forklaringen på hvorfor situasjonen var så uoversiktlig og ukontrollert, virket til å ha 

nær sammenheng med industribedriftenes ansvar i forbindelse med behandlingen av 

avfallsproduktene. Før prinsippet  forurenser betaler, ble ulike kjemiske avfallstyper levert 
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til private avfallsaktører med ulik grad av seriøsitet. Industribedriftene leverte i hovedsak 

spillolje, men også andre kjemiske avfallsprodukter til ulike aktører som brukte dette som 

fyringsolje og betalte leverandørene en sum for dette.
254

 Spilloljen var for øvrig av svært 

varierende kvalitet, noe som førte med seg helseskadelig røyk og eksplosjonsfare.
255

 Som 

følge av at farlig avfall ikke var underlagt den kommunale renovasjonen, ble slike avtaler 

muliggjort. Det var heller ingen rammebetingelser for hva slags avfall som kunne selges til 

private avfallsaktører eller hvordan disse aktørene skulle opptre da de destruerte eller solgte 

stoffene videre. Det var heller ikke noe tilstrekkelig lovverk for hvordan slikt avfall skulle 

behandlers utover lovverket i vassdragsloven av 1940, grannelova av 1961 og fra 1970 og 

lov om vern mot vannforurensning. Vassdragsloven og grannelova la i realiteten små til 

ingen begrensninger til forurensende aktører. Som Øyvind Nøttestad skrev i Fra forkynner 

til forvalter, slet Røykskaderådet gjennom 1960-tallet med å behandle konsesjonssøknadene 

i første halvdel av 1960-tallet, før det mot 1970-tallet fikk styrket staben og satt høyere krav 

til rensning av røyk ettersom teknologien utviklet seg.
256

 Når det gjaldt vannforurensning ble 

det aller meste godkjent gjennom 1950-tallet, en trend som fortsatte utover 1960-tallet. 

Vann- og kloakketaten i NVE hadde på denne tiden ikke ansatte nok til å behandle 

konsesjonssøknadene tilstrekkelig til å gi en god vurdering. Ikke før lov om vern mot 

vannforurensning kom, ble staben i NVE stor nok til å gi gode vurderinger.
257

  

Manglende lovgiving angående avfall gjorde seg særlig gjeldene vedrørende farlig avfall. 

Som undersøkelsene av NGU og Miljøetaten i Oslo viste, var det ikke bare avfallsstoffene 

som ble solgt som brennstoff som utgjorde den ukontrollerte situasjonen. Deponeringen av 

ukartlagt og ukontrollert avfall ble et alvorlig miljøproblem flere steder i landet, som NGUs 

landsdekkende kartlegging viste, med nesten 2 500 tilfeller av forurensning fra farlig 

avfall.
258

 Det var helt fra de første årene etter andre verdenskrig et tiltagende problem, og et 

av hovedfokusene til Resirkuleringsutvalget når den nye nasjonale avfallspolitikken skulle 

utarbeides. 

Som følge av Resirkuleringsutvalgets andre innstilling, ble det tatt sikte på å gi industrien 

større ansvar vedrørende forurensning fra utslipp og avfall. Virkemidlene skulle være 

desentraliserte mottak for farlig avfall, videre transport og destruering av farlig avfall. I 
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utredningen ble det estimert at det var behov for mellom 100 og 150 mottaksstasjoner for 

ulikt farlig avfall for hele landet. Disse mottaksstasjonene skulle transportere avfallet til 

egnede destruksjons- eller gjenvinningssteder. Alt dette skulle være på plass innen 1980. I 

utredningen ble det estimert at landet som helhet ville produsere 20 800 tonn med farlig 

avfall årlig i 1980. Hvorav Østlandet, ut fra estimatene, ville produsere 11 100 tonn. 

Majoriteten av dette skulle flere private aktører på Østlandet og i utlandet, hovedsakelig 

Sverige, i tillegg til Renholdsverket i Oslo ta seg av. Renholdsverket ble anbefalt som 

destruksjonsansvarlig for forbrenning av gamle legemidler (om lag 100 tonn) og forbrenning 

av ikke-deponerbart og ikke-gjenvinnbart farlig avfall.
259

 

Videre ble det slått fast i Stortingsmelding 44 (1975-76) at det frem til da hadde vært for 

enkelt å forurense for industri- og forretningsvirksomheter. Særlig forurensning direkte i 

sjøen og til grunnen manglet økonomiske og rettslige konsekvenser, eller økonomiske 

initiativ for å la være. Granneloven og lov om vern mot vannforurensning var ikke 

tilstrekkelig, dermed var industrien nærmest uten ansvar inntil midten av 1970-tallet.260  

 

5.6 Forurenser betaler 

Utredningene fra Miljøverndepartementet var de første leddene i utbedringen av problemene 

med farlig avfall. Som følge av at dette var en utredning, ble mulighetene kartlagt. På 

bakgrunn av den svært lave kontrollen og kunnskapen om hva som hendte med det farlige 

avfallet, men samtidig kunnskapen om at farlig avfall sto for betydelig forurensning, tok 

Miljøverndepartementet sikte på økt kontroll, innsamling og destruksjon eller resirkulering 

med tanke på miljøet, for alle typer farlig avfall, gjennom NOU 1975:52.
261

 Dette skulle 

finansieres gjennom prinsippet, forurenser betaler. Staten skulle gjennom sine 

kontrollorgan, kontrollere og gi tillatelse til hvilke aktører som kunne drive med 

avfallsbehandling, og driften skulle finansieres av avfallsprodusentene. I Stortingsmelding 

44 ble det videre anbefalt at det ikke skulle etableres et statlig selskap til å ta hånd om farlig 
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avfall, slik det ble gjort i Sverige og Danmark, men at dette skulle være åpent for private 

aktører, under tilsyn av SFT.
262

  

Politikken ble satt ut i live gjennom forurensningsloven, vedtatt i 1981 med ikrafttredelse i 

1983, men overgangen fra avtaler der industribedriftene fikk betalt penger for å levere 

avfallsprodukter, til å måtte betale for å få avfallet destruert, ble ikke tatt imot med velvilje. 

Nøttestad skrev at ved innføringen av denne ordningen, sank mengden innsamlet spillolje, 

mens antallet meldte tilfeller av oljesøl økte.
263

 Med andre ord ble ikke det ambisiøse 

prinsippet at forurenser betaler og resirkulering noen suksess de første årene, hverken i 

landet som helhet eller i Oslo. Forklaringene på dette synes å ligge i at det helt tydelig etter 

prinsippet om at forurenser skal betale, fortsatt var for enkelt å ta avfallsproduktene i egne 

hender. Det kom i første omgang ikke noe lovverk som påla bedrifter å levere avfall til 

egnede oppsamlingssteder. Likevel var Stortingsmelding 44 (1975-76) i tråd med 

Resirkuleringsutvalgets anbefaling om å påby alle kommuner tvungen renovasjon, også for 

farlig avfall og annet avfall som ikke var dekket av den allerede eksisterende kommunale 

renovasjonen i noen kommuner, inkludert Oslo.
264

 

Så lenge det ikke var noe lovverk for farlig avfall, fortsatte den problematiske håndteringen 

av farlig avfall i Oslo. Også etter innstillingene fra Ressursutvalget og anbefalingene fra 

Stortingsmelding 44, som tydeliggjorde at det var behov for å gi natur og miljø større vekt i 

avfallshåndteringen. Brenningen av kjemisk avfall på Volla gård gikk ufortrødent videre fra 

åpningen av ovnen i 1970. Det ble ikke foretatt noen rensetiltak så lenge ovnen var operativ. 

I 1980 var det imidlertid over for praksisen på Volla, men som det fremgår i artikkelen i 

Aftenposten høsten 1980, skulle praksisen legges ned fordi tomten var eid av NSB som selv 

måtte ta tomten i bruk. Det lå tilsynelatende ikke andre hensyn til grunn, selv om praksisen 

på Volla hadde blitt kritisert helt fra oppstarten i 1959 også etter oppgraderingen i 1970.
265
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5.7 Ny forurensningslov og løsning på kjemisk 

avfall og en ny retning i avfallshåndteringen 

I 1983 kom forurensningsloven, og med hjemmel i den, forskrift om spesialavfall. Den sa at 

alle som håndterte spesialavfall måtte søke SFT om tillatelse for slik virksomhet. Samtidig 

som alle i besittelse av slikt avfall var pliktig til å levere det til godkjent endestasjon, og at 

gjeldende kommune var ansvarlig for innsamling og transport av spesialavfall. 
266

 Problemet 

var imidlertid at det var få endestasjoner for problemavfall. I Resirkuleringsutvalgets andre 

innstilling og i stortingsmelding 44, ble det som nevnt, foreslått at det skulle etableres minst 

100 oppsamlingssteder for ulike typer farlig avfall innen tre år, altså skulle disse 

oppsamlingsstedene stå ferdig i 1979-1980. I 1980 var det etablert ni. Etterslepet på 

oppsamlingssteder var stort over hele landet. Behandlingsmåtene var ved inngangen til 1980-

tallet heller ikke tilfredsstillende, et bilde som også beskrev situasjonen i Oslo.
267

  

Helt frem til nedleggelsen av brennplassen på Volla, hadde Oslo-området en mottaksplass og 

organisert destruering av kjemisk avfall. Da denne tomten ikke lenger var tilgjengelig og det 

måtte etableres et nytt anlegg i henhold til grannelova og innstillingene fra 

Resirkuleringsutvalget og Stortingsmelding 44. Med andre ord måtte et eventuelt nytt anlegg 

holde en høyere standart enn anlegget på Volla gjorde. Renholdsverket la fram to alternativ 

til Miljøverndepartementet, for hvordan problemavfallet skulle behandles i fremtiden. Det 

første alternativet innebar en løsning der mye av det kjemiske avfallet på Østlandet skulle 

transporteres, lagres og destrueres med ny ovn og teknologi i anlegget på Haraldrud. Dette 

ble imidlertid stemt ned av bydelsutvalget grunnet frykt for forurensning, motstand mot enda 

større volum med avfall i bydelen og trafikkbelastningen det ville ført med seg.
268

  

Løsningen ble alternativ to, et redusert anlegg på Haraldrud som kunne ta imot opptil 1 400 

tonn flytende og faste kjemiske avfallsstoffer årlig. Av den totale mengden kjemisk avfall, 

må man kunne anse dette som en beskjeden mengde for landets største forbrenningsanlegg. 

Ettersom Volla gård stengte for brenning av kjemisk avfall i 1980 ble det laget en 

midlertidig avtale mellom Renholdsverket i Oslo og Norcem AS. Der det kjemiske avfallet 

som tidligere ble destruert på Volla, fra 1980 ble destruert på Norcem AS` anlegg på 
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Slemmestad, denne avtalen ble videreført etter vedtaket hos Renholdsverket, godkjent av 

Miljøverndepartementet høsten 1981.
269

  

Denne avtalen videreførte samarbeidet med Norcem, selv om dette samarbeidet i samme 

vedtak hadde blitt karakterisert som uheldig. Anlegget var ofte stengt og transporten til 

Slemmestad var langt fra smertefri. Spillolje fra hele Østlandet hadde gradvis blitt sendt i 

større kvanta til Norcem ettersom det ble klart at anlegget på Volla skulle legges ned, før 

Norcem i 1981 skulle overta hele arbeidet med å destruere dette i sine avanserte ovner.  

Et nytt element ved denne avtalen var at giftstoffer skulle sendes til Aurskog-Høland, hvilket 

innebar at flytende kjemisk avfall som løsemiddel fra malings-, lakk- og plastindustrien fikk 

sin løsning med et anleggene på Aurskog-Høland og Norcem på Slemmestad.
 270

 Anlegget 

på Aurskog-Høland tok sikte på en gjenvinningsgrad på 70 prosent og mottak av et volum 

som vil minske utsendingen av dette avfallet til anlegg i utlandet.
271

 Renholdsverket skulle 

på sin side stå for innsamling og lagre spillolje, etsende væsker, giftstoffer og annet farlig 

avfall.
 272

 Denne strukturen med transport og lagring i regi av Renholdsverket, og videre 

destruering eller gjenvinning etter godkjennelse fra SFT, var helt i tråd med NOU 1975:52 

og forurensningsloven.
273

 

Videre fikk også andre typer av såkalt problemavfall sine løsninger, som utfordringene med 

bilvrak. I 1978 ble det innført en panteordning på utrangerte biler. I 1973 var tallet på 

utrangerte biler oppe i 32 000 på landsbasis, der skraphandlere tok hånd om mange av dem, 

likevel endte mange bilvrak opp som avfall.
274

 Løsningen i 1978 ble en vrakpantordning, 

hvilket betød at man fikk penger for å levere bilen til gjenvinning hos skraphandlere. 

Ordningen skulle vise seg å bli en suksess for prinsippet om gjenvinning og tjener som et 

godt eksempel på de økonomiske fordelene det skulle legges til rette for ved gjenvinning og 

resirkulering.
275
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5.8 Konklusjon 

For å svare på spørsmålet stilt innledningsvis, hvorfor tok det lenger tid å få gode rammer for 

håndteringen av farlig avfall? Svaret har flere faktorer. Der de viktigste svarene var 

mangelfull kvantifisering og kontroll av avfallet, mangelfull teknologi og praksiser der den 

rimeligste økonomiske løsningen oftest vant frem fordi avfallsaktørene ikke løp noen rettslig 

risiko med den enkle håndteringen av farlig avfall.  

For det første var omfanget av farlig avfall stort og svært uoversiktlig. Destruering og 

håndtering av slikt avfall hadde ingen fastlagte rammer eller nasjonale rutiner før 

forurensningsloven av 1981. Først ved Resirkuleringsutvalgets andre innstilling i 1975 og 

videre i Stortingsmelding 44 året etter, ble det tatt til orde for økt kontroll og systematisk 

behandling av slikt avfall. De dypere årsakene til den ukontrollerte håndteringen av farlig 

avfall synes i stor grad å være på grunn av manglende lovverk som gjorde deponering og 

brenning på egen hånd mye enklere. Dermed hadde ikke bedriftene noen initiativ til å 

separere de ulike forekomstene av farlig avfall, særlig ettersom det ikke forelå økonomiske 

initiativ for å håndtere kjemisk avfall på en bærekraftig måte eller levere farlig avfall til 

egnede avfallshåndtører.  

Teknologien på feltet var også en forklarende faktor. Renholdsverket hadde ingen avansert 

teknologi i anlegget på Volla gård. Praksisen, førte med seg luftforurensning, og som 

undersøkelsene iscenesatt av SFT viste, store jordforurensninger. Teknologiske nyvinninger 

ble det lett etter, men for Renholdsverket i Oslo, uten tilstrekkelige løsninger. En delvis 

forklarende faktor til dette var manglene i grannelova, som ikke kunne pålegge tiltak hos 

bedrifter som hadde startet med forurensende brenning før grannelova hadde trådt i kraft i 

1961. Ikke før 1970-tallet ser det ut til at det var tilgjengelige forbrenningsløsninger, uten at 

de ble satt ut i livet av Renholdsverket. 

Hovedårsaken til den mangelfulle håndteringen av farlig avfall ser imidlertid ut til å ha vært 

økonomiske aspekt, kombinert med mangelfullt lovverk. Fra åpningen av Volla gård i 1955 

ble de enkleste metodene for å brenne kjemisk avfall foretrukket. Frem til 1970, uten 

rensetiltak over hodet. Røyk- og luktplagene fra Volla var veldokumentert og merkbare for 

mange mennesker. Likevel ble ikke praksisen flyttet derfra før 1980. Forsøket på å flytte 

praksisen til Grønmo ble stoppet av miljøhensyn, som i seg selv ble regnet av en seier for 

mange. At praksisen ikke ble flyttet før 1980, må regnes som en økonomisk årsak. Ettersom 
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Renholdsverket ville flytte praksisen til et mindre befolket område, men sannsynligvis ikke 

hadde økonomi til å gjøre nettopp det. 
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6 Oppsummering og konklusjon  

I denne oppgaven har jeg først vist at lovverket frem til forurensningsloven, var 

utilstrekkelig for landets og Oslos avfallshåndtering. Ettersom lovverket som skulle beskytte 

miljøet før forurensningsloven, i praksis bare til en viss grad begrenset luftutslipp og utslipp 

i vassdrag. Dette la premissene for at det ikke var behov for noen avansert 

avfallshåndteringsteknologi enn den som ble brukt i Oslo helt frem til 1980-tallet, verken for 

deponering av avfall eller forbrenning. Nettopp dette har jeg vist i kapittel tre. Ved å trekke 

linjene tilbake til 1930-tallet og tiden da teknologien ble hentet inn til Oslo. Deponering ble 

den dominerende håndteringsmetoden for den kommunale renovasjonen fordi den var billig, 

mer hygienisk og estetisk bedre enn forbrenning, slik fortsatte avfallshåndteringen selv om 

det viste seg at deponeringen ikke var spesielt hygienisk eller estetisk.  

Noen år etter teknologien som ble hentet inn på 1930-tallet, endret avfallet sammensetning, 

noe som gjorde at avfallshåndteringen ikke klarte denne overgangen på en tilfredsstillende 

måte på Stubberud. Da deponiet på Stubberud nærmet seg fullt, startet kommunen en 

utredning for den videre retningen for avfallshåndteringen i Oslo. Det endte med en 

vellykket konvertering til forbrenning av husholdningsavfall i forbrenningsanlegget på 

Haraldrud fra 1967. Før anlegget på Haraldrud sto ferdig, måtte majoriteten av avfallet 

deponeres, uten at kommunen fant noen varig løsning. Rommensletta ble en midlertidig 

løsning uten utbedringer av betydning etter flere negative erfaringer med Stubberudfeltet. 

Store mengder farlig avfall ble deponert, selv om det ikke skulle gjøres, noe som fikk 

negative konsekvenser for jordsmonn og vannkvalitet i mange tiår fremover.  

Kapittel fire viste at forskningen, særlig på sigevann, fikk et betydelig omfang utover 1970-

tallet, ettersom Ressursutvalget konkluderte med at sigevann fra avfallsdeponier utgjorde en 

trussel for vannkvaliteten. Konsekvensene ble i hovedsak lov om vern mot vannforurensning 

og økt forskning på sigevann. Forskningen, hovedsakelig utført av NIVA, viste at 

rensetiltakene bare delvis var tilfredsstillende. Årsakene var i hovedsak ulovlig deponering 

av kjemisk avfall og uventet forurensningsinnhold i sigevannet. Sammenlignet med andre 

norske og noen amerikanske byer var riktignok ikke dette spesielt uvanlig. Som Patrick 

skrev, fantes det få gode løsninger for håndtering av farlig avfall i Vest-Europa for øvrig, 

derfor ble majoriteten av slikt avfall deponert. I Norge ser vi særlig det på Grønmo og 

Brånåsdalen på Skedsmo.  
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Videre viste kapittel fem at det helt siden Renholdsverket startet å ta hånd om kjemisk avfall, 

var det et problematisk tema, før den store majoriteten av slik avfall ble sendt videre fra 

tidlig på 1980-tallet. Fra starten i 1955, var brenningen av kjemisk avfall en midlertidig 

løsning som ble etablert før grannelovas paragraf 19, noe som gjorde at Røykskaderådet ikke 

kunne kreve endringer på praksisen på Volla gård. Likevel oppfordret både Helserådet og 

Røykskaderådet til at praksisen ble utbedret uten at det ble gjort som følge av mangelfull 

teknologi, lite velvilje og evne hos bedriftene til å separere avfallet de produserte, 

økonomiske prioriteringer og mangelfullt lovverk. Situasjonen bedret seg åpenbart da 

forløperne til og forurensningsloven trådte i kraft. Kapitlet viste hvordan kjemisk avfall etter 

stengningen av anlegget på Volla ble innsamlet og lagret av Renholdsverket, deretter ble 

avfallet kjørt til et egnet destrueringsanlegg, selv om infrastrukturen ikke bare var 

velfungerende de første årene. Dette var en ordning bedriftene som produserte avfallet måtte 

forholde seg til. Resirkuleringsutvalgets anbefalinger og forurensningslovens paragrafer om 

avfall, viser sin betydning best vedrørende kjemisk avfall. 

 

Konklusjon 

For å svare på problemstillingen stilt innledningsvis. Samfunnet endret seg gjennom 1960-

tallet, med befolkningsvekst i Oslo, særlig i de ytre bydelene. Samtidig foregikk det en 

endring i avfallssammensetningen. Hvorfor tok det så mange år før Oslo fikk en 

tilfredsstillende kommunal avfallshåndtering? 

Svaret på dette er sammensatt. Til slutt fikk Oslo på plass en bærekraftig avfallshåndtering, 

men det tok lang tid. Ved etableringen av deponiet på Stubberud i 1948, ser det ikke ut til å 

ha vært annet fokus enn at ulike typer avfall skulle tas ut av bybildet for lavest mulig pris. 

Det var svært lite ved denne tidsperioden som talte for at deponier med avfall av svært ulik 

karakter, der mye av dette hadde helseskadelige effekter, kunne være til skade for 

mennesker, dyr eller forurense jord eller vann. Denne perioden er ikke veldig fruktbar for 

Marion Fourcades teori der juridiske, økonomiske og økologiske forhold bestemmer 

naturens verdi. I dette tilfelle var det tilsynelatende bare økonomien som styrte, og til en viss 

grad et estetisk hensyn til bymiljøet, som var vagt lovfestet i sundhetsloven. 
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Da 1970-tallet gikk over til 1980-tallet, var situasjonen en helt annen enn i de første årene 

etter andre verdenskrig. Etableringen av sorteringsanlegget på Klemetsrud, i nærheten av 

Grønmo, påbegynt i 1983 med kostnader til omtrent 300 millioner og det første av sitt slag i 

verden, viste et høyt ambisjonsnivå i avfallshåndteringen.
276

 Byggingen og senere utvidelsen 

av anlegget på Haraldrud, var begge deler viktige milepæler som begge er diametralt 

forskjellige fra praksisen noen tiår tidligere. Begge hendelsene følger park-, idretts-, og 

renholdsutvalgets (PIRUs) prinsippvedtak fra 1978, der det ble vedtatt at avfallshåndteringen 

skulle basere seg på gjenbruk, mest mulig utnyttelse av avfallet og resirkulering.
277

 Dette 

tjener som et godt eksempel på Resirkuleringsutvalgets betydning for ambisjonene og 

praksisen for avfallshåndteringen i Norge. 

Ved etableringen av anlegget på Rommensletta, hadde Renholdsverket flere uheldige 

erfaringer de måtte ta med seg fra deponiet på Stubberud. Renholdsverket tok høyde for 

befolkningsveksten og arbeidet for å finne ny måter å håndtere avfall på. Dette arbeidet, som 

i praksis var å konvertere avfallshåndteringen fra deponering til høy grad av forbrenning av 

avfall, startet parallelt med etableringen av anlegget på Rommensletta. Bruken av 

Rommensletta ser ut til å ha vært en midlertidig løsning, til Renholdsverket fant en endelig 

løsning på avfallspørsmålene. Sammen med praksisen på Volla gård, var første halvdel av 

1960-tallet preget av planløse håndteringsmetoder for stadig mer avfall, særlig gjaldt det for 

industriavfall og kjemisk avfall, som enten ble brent i friluft på Volla eller deponert på 

Rommensletta eller i en av industribedriftenes private deponier. Når det gjaldt deponering av 

husholdnings- og industriavfall på Rommensletta, var de eneste tiltakene av betydning, å 

skille husholdningsavfall fra industriavfallet i to ulike deponier for å forhindre brann og 

demre opp i sørenden av deponiene for å hindre noe av sigevannsavrenningen. Dette gjorde 

at fyllingsbrannene ikke forekom lenger, de er i alle fall ikke omtalt i kildene. Vedrørende 

sigevann viste NGUs og Miljøvernetaten i Oslo at Rommensletta sto for en betydelig 

vannforurensning av blant annet Alnaelva. 

Konklusjonen vedrørende anlegget på Rommensletta er at også dette anlegget, i likhet med 

Stubberud, i høyeste grad var preget av å finne den billigste løsningen, tross en viss 

kunnskap om sigevannets og deponigassenes miljøpåvirkning. Til sammenligning med andre 

norske og vestlige deponier var ikke deponiene på Rommensletta i noen verre tilstand enn de 
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sammenlignbare. For å sette Norges og Oslos avfallshåndtering i første halvdel av 1960-

tallet inn i Marion Fourcades teoretiske rammeverk, er det tydelig at de økonomiske 

faktorene, i alle fall på kort sikt, veide tyngst. På det juridiske feltet var det ingenting som 

tilsa at fremgangsmetoden med Bradfordmetoden var kritikkverdig, hvis instruksen ble fulgt. 

I likhet med lovverket da kommunen benyttet seg av Stubberudfeltet, var det sundhetsloven 

som la rammeverket.  

Med de ytre påvirkningene befolkningsøkningen og avfallssammensetningen førte med seg 

rundt 1960, var kommunen tvunget til å endre håndteringsmetodene eller flytte deponeringen 

lenger unna bykjernen enn det som var å foretrekke med tanke på transportkostnader. 

Løsningen ble forbrenningsanlegget på Haraldrud. En løsning som kan karakteriseres som en 

suksess på mange plan. Økonomisk var bygnings- og etableringskostnadene høye. 

Driftskostnadene ble imidlertid lavere på sikt, ettersom store, sammenhengende 

deponeringsarealer ble mindre tilgjengelig ettersom befolkningen spredte seg til de ytre 

bydelene og arealene ble dyrere og mindre tilgjengelige.
278

 En tredje faktor var 

forbrenningens påvirkning for bymiljøet. Selv om lokalbefolkningen var bekymret for 

røyken som veltet ut av pipa på Haraldrud, var den i hovedsak under anbefalte nivåer og en 

mindre belasting på bymiljøet enn belastningen deponiene utgjorde.
279

  

For håndteringen av industriavfall og særlig industriens farlig avfall, ble det imidlertid aldri 

funnet noen fullgod løsning på i Oslo. Kombinasjonen av billige økonomiske løsninger og et 

nærmest helt fraværende lovverk vedrørende industriavfall, ser tydelig ut til å være årsakene. 

Undersøkelsene gjort av NGU og Miljøetaten i Oslo, viste at jordforurensninger på grunn av 

deponering av farlig avfall var et utbredt problem og fortsatt er en kilde til forurensninger. 

De største synderne var de kommunale deponiene, mye av forklaringen ligger i at disse 

deponiene også var de klart største målt i avfallsvolum og utbredelse, og dermed var det 

naturlig at disse deponiene også sto for store deler av forurensningen. Likevel forelå det 

retningslinjer om både separering av farlig avfall og husholdningsavfall, samt instrukser om 

at flytende kjemisk avfall skulle destrueres ved brenning. Separeringen av avfall ser ut til å 

ha blitt fulgt, men det ble deponert store mengder flytende farlig avfall både på 

Rommensletta og Grønmo, sannsynligvis også på Stubberud, men der er ikke 

dokumentasjonen like tydelig.  
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Når det gjaldt den organiserte, kommunale brenningen av kjemisk avfall var denne praksisen 

gjennom hele oppgavens tidsperiode en midlertidig løsning. Igjen var de bakenforliggende 

årsakene økonomiske besparelser og manglende lovverk. Økonomiske, fordi Volla gård helt 

fra starten var et midlertidig anlegg uten rensetiltak, og ved oppgraderingen i 1970 ble det 

ikke gjort andre tiltak enn å ikke helle avfallet på bakken, men i en ovn med rør som gjorde 

at utslippene ikke la seg i samme grad på bakkenivå. Dette ble muliggjort fordi grannelova 

ikke gjaldt for røykforurensende virksomheter opprettet før grannelova. I tillegg til at 

anlegget ikke ble flyttet fra et av landets tettest befolkede områder før NSB selv måtte ta 

tomten i bruk, må dette regnes som en økonomisk besparelse. 

Vendepunktet for avfallshåndteringen i Oslo ser ut til å ha vært forurensningsloven og 

utredningene som ledet frem til forurensningsloven. Dette startet med Ressursutvalgets 

påpekning av avfallsdeponiers forurensningspotensiale i 1971. Året etter ble 

Miljøverndepartementet opprettet og ikke unaturlig ble fokuset på miljøforurensninger hevet. 

For avfallshåndteringen var Resirkuleringsutvalgets utredninger førende for både de 

fremtidige prinsippene og praksisen for avfallshåndtering. Flere av anbefalingene fra den 

andre utredningen Resirkuleringsutvalget ble lagt til grunn for forurensningslovens kapittel 5 

«om avfall». Dette illustreres best for håndteringen av farlig avfall. Der 

Resirkuleringsutvalget anbefalte levering til aktører godkjente av SFT. Noe som ble en 

realitet i Oslo allerede før forurensningsloven. Selv om denne ordningen fikk en treg start i 

landet for øvrig, med flere rapporterte oljesøl i sjøen enn før loven trådte i kraft, var 

forurensningsloven en viktig milepæl for opprydningen av den kritiske håndteringen av 

industriavfall på sikt.
280

  

Den samlede konklusjonen er følgende: på grunn av lover som i stor grad ikke dekket 

avfallshåndteringen, var avfallshåndteringen i Oslo preget av billige løsninger for 

håndteringen av husholdnings-, industri- og farlig avfall. Dette førte med seg stedvis store, 

lokale miljøkonsekvenser. Både i form av sigevann som forurenset Alnaelva, Gjersrudtjern 

og forurenset jordsmonn ved deponiene, som i senere år har ført til opprydningsarbeid. 

Også luftforurensning fra urenset kjemisk brenning i et av Norges tettest befolkede områder, 

var problematisk. Det skjedde en forandring i både visjonene og praksisen etter 

Resirkuleringsutvalgets innstilling og det videre arbeidet mot forurensningsloven av 1981, 
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særlig for farlig avfall som også var den største forurensningsårsaken til både jord-, vann- 

og luftforurensning.  

 

6.1 Videre forskning 

Historien om avfallshåndteringen i Oslo eller landet for øvrig er på ingen måte ferdigskrevet. 

Når det gjelder avfallshåndteringen i Oslo, er perioden etter denne oppgavens tidsramme 

svært spennende. Fra slutten av 1970-tallet ble resirkulering den viktigste normative pilaren i 

avfallshåndteringen, og flere store avfallsprosjekter satt i gang. Innenfor dette finnes det helt 

sikkert mange ulike problemstillinger. Også mer dyptgående sammenligninger med andre 

byer er interessante prosjekt. 

For landet for øvrig er behandlingen av farlig avfall et tema som absolutt burde settes i et 

historisk søkelys. Tross omfanget og miljøpåvirkningen denne typen avfall hadde, er dette et 

lite dekket tema i historiefaget. Øyvind Nøttestad har skrapet overflaten av Norges 

problemer med farlig avfall fra 1950-tallet, frem til 1990-tallet. Bortsett fra ham, er det 

skrevet lite om et så viktig tema.  
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Vedlegg 

 

 

Figur 3.1. Flyfoto av Groruddalen fra 1947.
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 Historiske bilder. Finn.no  
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Figur 3.2. Kart over påvist eller mistanke om deponering av farlig avfall i Groruddalen. 

Stedene som er behandlet i oppgaven er følgende: 

2: Volla gård 

48, 121, 122, 123 og 130: Kjelsrud gård 

73: Rommensletta 

88: Stubberud 

De resterende er mindre, private deponier, hovedsakelig fra industribedrifter. Som det 

fremgår av figuren er samtlige i nærheten av Alnaelva.
282

 

 

                                                 
282

 Rosland (1992): 113 
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Figur 3.3. Som det fremgår av denne figuren var hovedårsakene til både jordforurensningen 

i Groruddalen og vannforurensningen av Alnaelva, deponeringen på Stubberud, 

Rommensletta, Kjelsrud og Volla gård.
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 Rosland (1992): 114 
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Figur 4.1. Kart over deponeringsarealene på Grønmo. De gule områdene er påvist 

jordforurensning.
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 Miljødirektoratet, forurenset grunn (2019) 
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 Grønmo Brånåsdalen Yggeseth Isi I Isi 

II 

Taranrød Cader 

Hills 

Kent 

Highland 

Kjemisk 

oksygenforbruk mg 

O/l 

470 1080 9425 825 110 3455 38800 38800 

Biologisk 

oksygenforbruk mg 

O/l 

320 870 5250 590 50 2300 25500 2460 

Total Nitrogen mg 

N/l 

182 254 250 155 16,6 156 630 56 

Surhetsgrad PH 6,8 6,9 5,9 7,0 6,4 6,2 5,4 6,4 

Jern mg FE/l 67,6 78 234 37,7 11,5 68,9 810 245 

Total fosfor mg P/l 0,6 1,7 7,7 3,3 0,1 1,6 11,3 5,9 

Tabell 4.1. Denne tabellen er et utdrag med de viktigste forurensningstallene der det er hentet tall fra 

alle åtte deponiene.
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 BOF: Ved en BOF-test måler man oksygenforbruk ved biologisk nedbrytning av avfallsstoffer i vann 

innenfor en gitt tidsramme, normalt fem eller syv dager. BOF-5 og BOF-7. (Avløp Norge, 25. februar 2019)  
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 Johansen (1976): 9 
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